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غي مانوكيان يُلهب بيت الدين...
ساعة ونصف من جرعات السعادة!

ميقاتي يتّجه إلى تفعيل الحكومة في ظل ّ مفاعيل ّ
قمة جدّة

في الملحق
اإلقتصادي:
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انتهاك صارخ لقانون
النقد والتسليف

15

فرض انتخاب فرنجية أو باسيل
يساوي التمديد للحود
12

ال لقــاء مرتقبا ً قريبا ً بني رئيس الجمهورية ميشــال
عون والرئيس املكلف تشــكيل الحكومــة نجيب ميقاتي.
التأليف يراوح مكانه يف الوقت الضائع ،ومع اقرتاب الدخول
يف التوقيت الدســتوري النتخاب رئيس للجمهورية اعتبارا ً
من أول أيلول ،أي بعد  43يوما ً قد ال يطلب خاللها الرئيس
املكلف موعدا ً لزيارة القــر وقد ال يحدد له الرئيس عون
موعدا ً يف حال استمرار انقطاع التواصل بني الطرفني.
يحصــل كل ذلك بينما دخلت املنطقــة مرحلة ما بعد
قمة جدة التي أكدت يف ختام أعمالها ثالثة عناوين لبنانية:
بســط ســيادة الدولة عىل كامل أراضيهــا ودعم الجيش

ال قيامة مع "االحتالل
اإليراني-حزب الله"

اللبنانــي والقوات الرشعية وانتخــاب رئيس للجمهورية
ضمن املهل الدســتورية .وهي العناويــن ذاتها التي ّ
نص
عليها القرار  1559الذي صدر يف  2أيلول  2004باإلضافة إىل
بند ســحب الجيش السوري من لبنان .يومها اعترب "حزب
الله" والنظام الســوري أن هذا القرار ال يساوي إال الحرب
الذي كتب فيه .فجرى التمديد للرئيس أميل لحود وتشكيل
حكومة الرئيس عمر كرامي وإجبار الرئيس رفيق الحريري
عىل اإلعتــذار .وصدر القرار باغتياله ونفذ يف  14شــباط
 ،2005األمر الذي فجر ثورة  14آذار وفرض خروج الجيش
السوري من لبنان.

ما بعد قمة جدة يعني يف شــقه اللبناني أن ثمة تحوال ً
كبريا ً يجب أن يحاكي ما حصل يف العام  .2004وبالتايل يجب
أن يكون مفهوما ً أن محاولة "حزب الله" فرض انتخاب أي
رئيس للجمهورية من قــوى  8آذار ،كرئيس تيار "املردة"
ســليمان فرنجية أو رئيس "التيــار الوطني الحر" جربان
باسيل يساوي من حيث الخطيئة السياسية التمديد للرئيس
االســبق أميل لحود ،وســتكون له بالتايل املفاعيل نفسها
وانعكاســات مماثلة عىل صعيد القرار الدويل املدعَّ م بالقرار
 ،1701الذي يدعو إىل بسط سلطة الدولة اللبنانية عىل كامل
أراضيها بمساعدة القوات الدولية "اليونيفيل".
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عيد القديس شربل ...حج فرح سنوي

 ١٢إصالحًا عاج ً
ال...
ما هي؟

المتقاعدون من اليسر
إلى العسر
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محــليــات

4

د .فادي كرم:
شراكة أو تباعد؟

مــــدارات

9

أحالم روسيا بإنشاء
قاعدة بحرية في البحر
األحمر تتالشى

العـــالـــم 21
حادث مأسوي
ّ
محملة بمواد
لطائرة
عسكرية في اليونان

جموع المؤمنين تضيء الشموع احتفا ً
ال بعيد مار شربل في دير مار مارون عنّايا أمس (تصوير األب إيلي قرقماز)

موسكو تكثّف ضرباتها على مدن شرق أوكرانيا وجنوبها

الريــاضــية 23
رالي جزين :روجيه فغالي
بط ً
ال أيضًا وأيضًا...

االتحاد األوروبي :لحظر مشتريات الذهب
من روسيا وتوسيع "الالئحة السوداء"
فيما تواصل موســكو قصف مدن أوكرانية عدّة
بقــوّة ،يرمي اجتمــاع لوزراء خارجيــة دول االتحاد
األوروبي اليــوم إىل تشــديد العقوبات عىل روســيا
و"تدفيعهــا ثمنا ً باهظا ً لعدوانهــا" الذي بدأته قبل 5
أشهر ،إذ سيبحث الوزراء األوروبّيون يف مقرتح قدّمته
املفوضية األوروبّية يقيض بحظر مشرتيات الذهب من
روسيا ،ملواءمة عقوبات االتحاد األوروبي مع تلك التابعة

لرشكائه يف "مجموعة الســبع" .ويرمي اقرتاح آخر إىل
وضع شخصيات روسية إضافية عىل الالئحة السوداء
لالتحاد األوروبي .وبحسب مســؤول أوروبي كبري ،ال
يُتوقع اتخاذ أي قرار خالل مناقشة أولية يف بروكسل يف
شأن هذه العقوبات الجديدة .واململكة املتحدة هي أكرب
مشرت للذهب الرويس ( 290طنا ً عام  2020بمبلغ 16.9
مليار دوالر وفقا ً ألرقام الجمارك الروسية)20 .

ُت ّ
حضر "الجبهة الداخلية" للتحرك عسكريًا

إسرائيل تجدّد التلويح بالعصا
في وجه إيران
بعد يــوم عىل انتهاء قمة جدة لألمن والتنمية ،والتي رســمت
الخطوط الحمر أمام إيران يف أكثر من ملف ،كشــف رئيس الوزراء
اإلرسائييل يائري البيد يف مسته ّل جلســة حكومته أمس أنه أوضح
للرئيس األمريكي جو بايدن معارضته لإلتفاق النووي ،مشدّدا ً عىل أن
إرسائيل تحتفظ بح ّرية الترصّف الكامل ديبلوماسيّا ً وعملياتيّا ً ض ّد
الربنامج النووي اإليراني ،فيمــا وصف زيارة بايدن بـ"التاريخية"
نظرا ً لتحقيقها إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية.
20
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ولـــيـــد شـــقــيــر

ّ
وقمتا جدّة وطهران
«"األسابيع القليلة"»
بالتزامن مع زيارة الرئيس األميركي جو بايدن ونتائجها سواء
على الصعيد اإلقليمي أو في ما يخص الفقرة الحازمة بالنسبة إلى
لبنان ،تك ّرر الحديث عن مهلة «األسابيع القليلة» ،قبل أن يتضح
ما أنتجته القمة األميركية العربية ،وكي يتبين الخيط األبيض من
الخيط األسود بالنسبة إلى االتفاق النووي بين إيران والواليات
المتحدة  ،وما ستؤول إليه جهود الوسيط األميركي في شأن
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ،آيموس
هوكشتاين .نتائج اجتماع بايدن مع قادة  9دول عربية رئيسة
ستتبلور في األسابيع المقبلة ،وكذلك ردود الفعل ،ال سيما من
القمة الثالثية الروسية اإليرانية التركية.
مع وصول بايدن إلى المنطقة صرحت وزيرة الخارجية
الفرنسية كاترين كولونا ،منتقدة «نهج إيران بتأجيل مفاوضات
إحياء االتفاق النووي» ،وحذرت من أنه «لم َّ
يتبق سوى أسابيع
قليلة على إغالق نافذة فرصة إحياء االتفاق» ،متهمة طهران
باستخدام تكتيكات التأخير» .وقالت« :نافذة الفرصة ستغلق في
األسابيع المقبلة .لن تكون هناك صفقة أفضل مما هو مطروح
اآلن».
واألمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله تحدث عن
مهلة «األسابيع القليلة» المقبلة قبل أن «نخبز باألفراح» ألن قطار
استغالل الثروة في المياه سيمر ،إذا لم يتم تثبيت حقوق لبنان
قبل أن تبدأ إسرائيل االستخراج من حقل «كاريش» .كالمه جاء في
سياق التهديد بإطالق المسيّرات إلى ما بعد بعد «كاريش» ،ملوحا ً
بالمواجهة العسكرية مع إسرائيل ،فيما خلفية كالمه هي مواجهة
الضغوط على إيران في شأن النووي.
المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم قال« :نحن أمام
فرصة كبيرة جدا ً إلستعادة لبنان غناه ،من خالل ترسيم الحدود
البحرية ،وأعتقد (أننا) على «مسافة أسابيع» ،وليس أكثر من تحقيق
هذا الهدف» ،واصفا ً «ما سنصل إليه» بأنه «تسوية وأقل من حق».
أما هوكشتاين فوعد بأنه سيعاود التحرك بعد انتهاء قمة جدة،
على رغم أن ردود فعل بعض اإلعالم اإلسرائيلي على ما نقله من
الجانب اللبناني لم تكن مشجعة ،بالقدر الذي عكسه حديثه عن
تقدم.
الداللة األولى ،الحاسمة ،للتقاطع بين من أشاروا إلى مهلة
«األسابيع القليلة» هي الربط بين ملفي النووي اإليراني وترسيم
الحدود اللبنانية اإلسرائيلية ،سواء سلبا ً أو إيجاباً .وتهديدات
نصر الله تتعلق بتساوي حظوظ التوصل إلى تفاهم في شأن
النووي أكثر مما تتعلق بالترسيم .والداللة الثانية هي الربط بين
فرصة االتفاق وبين مشكلة الطاقة للدول الغربية ،التي هي الهدف
الرئيس لزيارة بايدن .فالواليات المتحدة حصلت من قمة جدة على
رفع السعودية إنتاج النفط من زهاء  11مليون برميل يومياً ،إلى
 13مليوناً ،تضاف إلى ما تحصل عليه دول اوروبا من اإلمارات
العربية المتحدة وقطر ،لتعويض جزء من النفط والغاز من
روسيا ،بعد النقص في اإلمدادات من روسيا ،جراء تصاعد الصراع
الغربي الروسي بفعل حرب أوكرانيا.
مهلة «األسابيع القليلة» بدت مقدمة لمواجهة عسكرية أخذت
ترجح بسبب فشل مفاوضات الدوحة على النووي في  30حزيران
الماضي ،الذي ال بد من أن ينسحب تعقيدا ً للتفاوض على الترسيم
بين لبنان وإسرائيل .لكن هناك قراءة أخرى مخالفة ألجواء
التسخين التي غلبت في األسبوعين الماضيين ،تشير إلى إمكان
إحياء مفاوضات الدوحة ،وأن طهران تخلت عن شرطها رفع
العقوبات عن الحرس الثوري الذي حسم بايدن رفضه له ،ألنه
سيزيد مشاكله الداخلية عشية االنتخابات النصفية التي يعاني
حزبه من تقدم الجمهوريين عليه فيها .هذه القراءة تستند إلى
إمكان التعويض إليران برفع العقوبات جزئيا ً عن مؤسسة «خاتم
األنبياء» اإليرانية لإلنشاءات ،التابعة لـ»الحرس» ،بعدما غضت
واشنطن النظر عن رفع كمية النفط اإليراني المباع تهربا ً من
العقوبات ،إلى الصين ،بزهاء مليون برميل شهرياً .وترى أن قمة
جدة العربية األميركية قدمت ضمانات للدول العربية ،بأن االتفاق
اآلتي ،سيحول دون حصول طهران على السالح النووي ،من
جهة ،وأن واشنطن لن تترك الشرق األوسط لتمأل إيران (وروسيا
والصين) الفراغ ،من جهة أخرى .وفي إسرائيل مع تقديمه
الضمانات لها ،أبقى على خيار الدبلوماسية على حساب استخدام
القوة الذي طالب به يائير لبيد ،مع طهران .فإدارة بايدن ال تريد
حربا ً في المنطقة تصرف اهتمامها عن المواجهة مع روسيا في
أوكرانيا...
إذا صحت توقعات هذه القراءة فإن الثغرة تكمن في االنقسام
الدولي بعد حرب أوكرانيا ،الذي ساهم في تأخير اتفاق فيينا
حين اعترضت موسكو في آذار الماضي ،على عدم استثنائها
من العقوبات التي كان يجري البحث في رفعها عن طهران ،في
تعامالتها معها .وإذا صدقت هذه القراءة فإن «حزب الله» يكون
تموضع في موقع استلحاق االتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران
لإليحاء بأنه حقق إنجازا ً لمصلحة الحقوق النفطية والغازية باسم
تهديد إسرائيل.
االهتمام سيتركز على قمة طهران غداً ،بين فالديمير بوتين
والرئيسين اإليراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.
هل تغلب موجبات االصطفاف الدولي الذي يتعمق منذ حرب
أوكرانيا ،فتحول دون إنقاذ االتفاق على النووي خالل األسابيع
المقبلة وينسحب األمر على ترسيم الحدود ،أم تفرض مصالح
الدول تسوية لتقتصر المنازلة على أوكرانيا وأوروبا؟
في الحالتين يدور جزء من اللعبة على ساحة لبنان ،وقادته
خارجها.

اإلثـنـيـن  ١٨تـمـوز 2022

قمة جدّة :تكريس الفيتو السعودي -
ّ
األميركي في الرئاسة اللبنانية
خفــايـــا
تبني ان وزير العمل
سيحمل اقرتاحات لرئاسة
الحكومة تقيض برفع بدل
النقــل اىل  210آالف لرية
وزيادة أجور القطاع العام
تدريجيا ً حتى تموز 2023
لتبلــغ خمســة أضعاف
األجر الحــايل ،عىل ان يتم
تمويلها بفــرض الدوالر
الجمركي.

ّ
معطل في ميزان البرلمان اللبناني
الرياض ال تزال تتمتع بفيتو

كــلــيــر شــكــر
لم يغب لبنان عن بيان قمّ ة
جدّة لألمن والتنمية التي حصلت
«بدعوة من امللك السعودي سلمان
بن عبد العزيز ،ومشــاركة قادة
دول مجلس التعــاون ،واألردن،
ومــر ،والعــراق ،والواليات
املتحدة ،هــدف تأكيد رشاكتهم
التاريخيــة ،وتعميــق تعاونهم
املشرتك يف جميع املجاالت».
ّ
الشــق اللبناني
إذ جــاء يف
من البيان املشرتك ّ
أن املشاركني
ّ
عبوا عــن «دعمهم لســيادة
لبنان ،وأمنه واستقراره ،وجميع
اإلصالحــات الالزمــة لتحقيق
تعافيه االقتصادي ،ووجهوا دعوة
لجميع األطراف اللبنانية الحرتام
الدســتور واملواعيد الدستورية،
ودعم دور الجيش اللبناني وقوى
األمن الداخيل يف حفظ أمن لبنان،
والتأكيد عىل أهمية بسط سيطرة
الحكومة اللبنانيــة عىل جميع
األرايض اللبنانية».
يعني بالنتيجــة ،ثمة ثالث
مسائل أساسية ر ّكز عليها البيان
العربي-األمريكي املشرتك ليتناول
من خاللهــا الوضــع اللبناني
الغارق يف وحول االنهيار النقدي
واالقتصادي واالجتماعي ،وهي:
أوالً ،إقــرار اإلصالحــات
املطلوبة من الســلطات اللبنانية
للخروج من عنق زجاجة االنهيار
للتأكيــد مجددا ً عــى أنّها معرب
إلزامي لــن تتخطــاه أي دولة
معنيــة بامللــف اللبناني ،حيث
يرتك أمر مراقبة هذه اإلصالحات
لصنــدوق النقــد الــدويل الذي
سيكون برنامجه الداعم بمثابة
فيزا لعــودة لبنان إىل ســاحة

االستثمارات الدولية.
ثانياً ،دعم القــوى األمنية
وهــو مطلب الواليــات املتحدة
األمريكيــة التي تحــرص عىل
حماية املؤسســات األمنية ويف
طليعتهــا الجيش اللبناني ،وذلك
عىل طريــق مطالبتها بحرصية
السالح بيد الدولة.
ثالثــاً ،وهو البنــد األهم يف
هذه اللحظــة املفصلية ،ويتصل
باالســتحقاق الرئايس من خالل
الدفــع باتجــاه االنتخابات يف
موعدها من دون أي تأخري.
يف الواقع ،تكمن أهمية هذه
الدعوة ،يف توقيت إطالقها ،عشية
دخول البالد يف مدار االستحقاق
الرئايس وســط مطالبات تكاد
تجمع مختلف القوى السياسية،
عىل إجراء االنتخابات يف موعدها،
أي يف الخريــف املقبل حيث من
املنتظر أن يلتــزم رئيس مجلس
النواب نبيه بري باملهل القانونية
التي يفرضها الدســتور لدعوة
مجلس النواب للقيــام بواجبه
االنتخابي.
وبالتايل من املرجح ّأل يتأخر
بــري يف القيام بهذه الخطوة من
خالل دعوة النواب ،مطلع شهر
أيلول املقبــل للتوجه إىل الربملان
النتخاب رئيس جديــد ،بمعنى
ّ
بنــص املادة
التزامــه «الحريف ّ»
 73التي تحدد املهلة الدســتورية

اإلستحقاق الرئاسي مدخل
أساسي لوقف النزيف
اللبناني واإلنطالق في
ورشة النهوض اإلقتصادي

النتخاب الرئيس وتتضمن التايل:
«قبل موعد انتهــاء والية رئيس
الجمهوريــة بمدة شــهر عىل
األقل أو شهرين عىل األكثر يلتئم
املجلس بناء عىل دعوة من رئيسه
النتخاب الرئيس الجديد ،وإذا لم
يُد َع املجلس لهــذا الغرض فإنه
يجتمع حكمــا ً يف اليوم العارش
الذي يســبق أجل انتهــاء والية
الرئيــس» .وهذا يعنــي ّ
أن اوىل
جلسات االنتخابات الرئاسية قد
تكون بعد أقل من شهرين.
ّ
مرشح رسميا ً
حتى اآلن ،ال
للرئاسة األوىل .ويرجّ ح أن يكون
رئيــس «تيار املردة» ســليمان
فرنجية أول املندفعــن باتجاه
الســباق الرئايس خصوصا ً وأنّه
استهل حركته بجولة لقاءات مع
بعض الشــخصيات واألصدقاء،
بعيدا ً عن األضــواء ،ويُنتظر أن
يتوســع يف حركته خالل األيام
املقبلــة .أمّ ا غري ذلــك ،فال يزال
االستحقاق أشــبه بلعبة املتاهة
التي يخــى ُكثر أن يدوســوا
عتبتها ،خوفا ً من احرتاقهم!
وحتى اآلن أيضــاً ،يبدو ّ
أن
قــوى الثامن من آذار تراهن عىل
اســتقطاب أكثرية نيابية ،اذا ما
جرى االلتزام بقاعدة املشــاركة
مــن جانــب مختلــف القوى
السياسية لتأمني نصاب الثلثني،
لكي تتمكن مــن انتخاب رئيس
للجمهورية من صلبها ،ال يكون
تفاهمي الطابع ،يف تكرار لتجربة
ّ
الرئيس ميشال ســليمان .وهنا
ال بــ ّد من تأمني تأييــد فريقني
أساســيني ،وهما قدامى «تيار
املستقبل» ووليد جنبالط ،اذا ما
رفض رئيس «تكتل لبنان القوي»
جربان باســيل أن يكون رشيكا ً

تبني ان وزير املالية
ال يــزال يمتنــع عن دفع
مستحقات الدولة اللبنانية
للصناديق العربية والدولية
خالفــا ً لقــرار مجلــس
الوزراء مما أدى اىل ايقاف
كافة املشاريع املمولة من
الصندوقــن العربــي
والكويتي.
بلغت نسبة الزيادات
عــى أجــور العاملني يف
مــرف لبنــان وإدارة
حرص التبغ والتنباك اكثر
من  6أضعاف األجور التي
كانت مطبقة قبل األزمة.
يف مرشوع دعــم هذا «الرئيس».
ّ
الضفة املؤيدة،
أمّ ا اذا كان عــى
فستكون الحسابات مختلفة.
بهــذا املعنى ،يصــر لبيان
قمّ ة جدة أهمية قصوى ،بكونه
يشجّ ع بدوره عىل عدم مقاطعة
االســتحقاق الرئايس ،ال بل عىل
الدفع باتجــاه إجرائه يف موعده
وتأمــن النصــاب القانونــي.
اذ يقــول أحد املتابعني للشــأن
الســعودي ّ
إن القمة ك ّرســت
الرشاكة الســعودية-األمريكية
يف هــذا االســتحقاق ليكــون
مدخالً أساســيا ً لوقــف النزيف
اللبنانــي واالنطالق يف ورشــة
النهوض االقتصادي .ويضيف ّ
أن
السيناريوات التي تحسم ضمان
قــوى الثامن مــن آذار لألغلبية
النيابية ،مبالغ فيها ّ
ألن الرياض
ال تــزال تتمتع بفيتــو معطلّ
يف ميــزان الربملان ،وقــد ك ّرس
البيان الختامــي للقمّ ة العربية
ّ
حــق النقض هذا،
 األمريكيــةويمكن تأمينه من خالل عدة كتل
نيابية ،بينها «قدامى املستقبل»
الذين سيلتزمون يف نهاية املطاف
بخريطة الطريق الرئاســية التي
ستضعها الرياض.

عودة :يكذب كل ّ من يدّعي المسيحيّة ويفتقد المحبّة
لفت مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم
األرثوذكس املطــران الياس عودة ،اىل اننا يف
لبنان «نفتقد الحق واملحبة معاً».
وقــال يف عظتــه خالل قــداس االحد
يف كاتدرائيــة القديــس جاورجيــوس يف
بريوت« :لو كانــت هناك محبة ملا وصلنا إىل
أسفل الهاوية بســبب األنانيات ،واملطامع
الشخصية ،وتقاذف املسؤوليات ،واملغامرة
بالبلد دون وجل .لو وجدت املحبة ملا تغاىض
أحد من املسؤولني عن آالم الشعب ،وملا مرت
سنتان تقريبا ً من دون إحقاق الحق وإظهار
الحقيقة يف تفجري هو مــن األضخم عاملياً.
لو كانت املحبة مقياسا ً للتعامل يف بلدنا ،ملا
أصبح الشعب يتوسل الرغيف ،وملا ذل يف كل
مبتغى له هو من بديهيــات الحياة .يكذب
كل من يدعي املسيحية ويفتقد املحبة ،التي

يجــب أن تظهر من خــال أعماله املحقة
والعادلــة .من يحب البلد يســعى إىل تأمني
مصلحته ،وال يدخله يف أي نوع من املخاطر
عرب تعطيل املؤسسات أو إرباك عملها ،وعرب
التدخــل يف عمــل اإلدارة والقضاء ،وتقديم
مصلحته عىل حســاب املصلحة العامة ،أو
عرب مناوشات حينا ً وتهديدات أحياناً ،قد ال
تحمد عقباها ،وقــد تجر الجميع إىل ما بعد
الجحيم ،رغم إرادتهم».
وشــدد عودة عىل ان»الــكالم وحده ال
يغني الفقري وال يطعم الجائع وال يشــفي
الحزين واملريض .العمل بصمت ومحبة هو
الذي ينتج ثمارا ً ويرتك أثرا ً يف النفوس» .واكد
اننا «بحاجة يف هذا البلــد املنكوب إىل عملة
يصبــون اهتمامهم عىل الخدمــة واإلنقاذ
والعمل املجدي ،يصلحــون مكامن الخطأ،

"الكالم وحده ال يغني الفقير وال يطعم الجائع"

وعوض تهشــيم الغري يعملون عىل إكمال
الناقــص وإتمام الواجــب ،واضعني نصب
أعينهــم هدفا ً واحدا ً هو انتشــال البلد من
الهوة ،وإنقاذه ،والتقدم به إىل األمام عوض
إغراقه».
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القوى السيادية و»"لعبة»" النصاب...
المعطل؟
هل تملك «"سالح"» الثلث
ّ
أالن سركــيــــس
تبــدأ «البوانتاجات» بفعل فعلتها يف ظل
رس رئاسية خارجية ،وعدم
عدم وجود كلمة ّ
اتفاق القوى األساسية الكربى عىل اسم رئيس
جمهورية توافقي.
ال شــ ّك أن انتخابات  15أيار والخريطة
الجديــدة للمجلس النيابي زادت منســوب
الغموض فبات املجلس غري ممسوك إال يف حال
توافق الكتل النيابية الكربى.
وكان رئيــس تيــار «املردة» ســليمان
فرنجيــة رصيحا ً بعد خســارته اإلنتخابات
النيابية ونجاح نجلــه طوني يف زغرتا وحيدا ً
بقوله «صحيح أننا ال نملك األكثرية لكن كل
فريق يملك الثلث املع ّ
طل» ،يف إشارة إلمكانية
َ
ي
ت
دور
يف
حصل
مثلما
انتهاج نهج التعطيــل
لم يتبلور اإلتفاق لكن فرص حصوله كبيرة
 2007و.2014
ويف الســياق ،لم يخرج الخــر اليقني
والواضــح أن «حزب اللــه» وحلفاءه
يملكون الثلث املع ّ
بخصوص اتفاق قــوى املعارضة ،لكن يبقى
طل ملنــع فريق املعارضة
هناك القوى السيادية التي تستطيع التكلم مع
من لعــب لعبة النصف زائدا ً واحــدا ً أو أكثر،
بعضها البعض ،وهنا يمكن إجراء الحساب.
لكن السؤال الكبري الذي يُطرح هو :هل قوى
ويُعترب تكتل «القوات اللبنانية» أكرب كتلة
املعارضة متفقة عىل استعمال سالح تعطيل
برملانية ويضم  19نائباً ،يضاف
النصاب ،وكيف ســيتم جمع
إليها من القوى الســيادية ك ّل
هذه األضداد؟
من حزب «الكتائب» ( 4نواب)
لينجح
رئيس
أي
يحتاج
الحريري قد يقوم
وتحالــف النائبني أرشف ريفي
مــن الــدورة األوىل إىل أكثرية
الثلثني أي  86نائباً ،ويف الدورة بـ»"قبة باط"» من أجل وفؤاد مخزومي ونائبي حركة
الثانية يجب أن يكون النصاب إيصال صديقه فرنجية «اإلســتقالل» ميشال معوض
وأديب عبد املســيح ،والنائبني
الثلثــن ويفوز مــن يحصد
حتى لو كان األخير
نعمت إفــرام وجميــل عبود
النصف زائدا ً واحدا ً من أصوات
مرشح «"حزب الله"»
فيصبح املجمــوع  29نائباً ،يف
الهيئة العامة للمجلس البالغة
حني أن انضمام نواب «اإلشــراكي» الثمانية
 128نائباً ،وال يوجد أي جواب نهائي من الكتل
يرفع املجموع إىل  37نائباً.
املعارضة بخصوص استعمال سالح النصاب
ومن جهة ثانية ،فإن القوى التي تسمّ ى
ملنع «حزب الله» من إيصال مرشــحه ،سواء
ً
تغيريية تملــك  13نائبا ً
إضافة إىل نواب صيدا
كان فرنجيــة أم رئيس «التيار الوطني الح ّر»
 جزين أسامة ســعد وعبد الرحمن البزريالنائب جربان باسيل.
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ورشبل مسعد ،يف حني يبقى السؤال عن اتجاه
نواب قدامى «املســتقبل» أي كتلة «اإلعتدال
الوطني» التي تضم  6نواب ،إضافة إىل عدد من
النواب املستقلني مثل غسان سكاف وإيهاب
مطر وميشــال ضاهر الذي انتخب الياس بو
صعب ،ونبيل بدر وعماد الحوت وعبد الكريم
كبارة وجان طالوزيان وبالل الحشيمي ملعرفة
اتجاههم.
ّ
املحصلــة فــإن القوى الســيادية
ويف
التي كانت العمود الفقــري لقوى  14آذار ال
تملك وحدها الثلث املعطــل من دون قدامى
«املســتقبل» وبعض املســتق ّلني ،يف حني أن
الرئيس سعد الحريري قد يقوم بـ»قبة باط»
من أجل إيصال صديقه فرنجية حتى لو كان
األخري مرشــح «حزب الله» ألنه قد يؤمّ ن له
العودة إىل الســلطة ،لذلك ال ب ّد من اتفاق بني
القوى الســيادية والتغيريية لفرض رشوط
رئيس جديد ألن التســوية التــي قد يرعاها
«الحزب» قد يسري بها الحريري من بعيد.

جــان الــفــغــالــي

ِّ
الجشع َّ
بهالطلة"»
حول «"أهال
ِّ
َ
بهالغلة"»
إلى"« ...أهال
ُعجب كثيرين ممَن هم معنيون بالقطاع السياحي من
هذا الكالم قد ال ي ِ
مجمعات سياحية وفنادق ومطاعم ومالهٍ .فكثي ٌر من هؤالء يتعاطون مع
«نستخرج» منه
المغترب وكأنه «الزبون األخير» الذي يجب أن
السائح ومع
ِ
ِ
أقصى ما يمكن من «فريش دوالر» ،فربما لن يعود وربما لن يأتي زبون غيره.
هذا ليس من باب «النق» أو من باب «التحريض» بل من باب الحرص على
تلك المؤسسات ألن أداءها الجَ ِشع سيدفعها إلى «النق» اعتبارا ً من أيلول ،حين
ينتهي موسم السياحة واإلصطياف ،وحين يغادر السياح والمصطافون وقد
أقسموا أنهم لن يعودوا مر ًة ثانية ،ليس ألن لبنان ليس جميالً أو أن شعبه غير
طيب ،بل ألن بعض مَن ُهم في القطاع السياحي ،ال حدود لجشعهم.
ال تملك وزارة السياحة العدد المطلوب والكافي من عناصر «الشرطة
ِ
بالموسم
السياحية» لضبط المخالفات ،ووزير السياحة «بالكاد ق َّلع»
السياحي ،و» َكتِّر خيرو» ،هذه الفجوة تسلل منها «الجشعون» فعاثوا غال ًء
غير مب ّرر ،وصارت الفواتير الباهظة والملغومة «ترنداً» على مواقع التواصل
اإلجتماعي.
السائح ،سواء أكان مغتربا ً أم أجنبياً« ،بارم الدني» ،يعرف في األسعار،
ويعرف أين تكون الفاتورة منطقية ،وأين تكون «مضبطة سرقة» ،تصويره
الفاتورة ونشرها ،دليل سخط ع َّل الشكوى تصل.
الوزير والوزارة قاما بما عليهما ،لكن هل النقابات المعنية قامت بما عليها
حيال المخالفين الجشعين؟ هل سألوا أنفسهم لماذا ال يحصل تصوير فواتير
ِّ
المتوسط؟ ويقتصر
في دول ومنتجعات سياحية في حوض البحر األبيض
األمر على لبنان؟
قد يقول قائل :ولكن هناك ملفات أكثر أهمية ،فلماذا إثارة ما يُعتبر أقل
أهمية؟
إن هذا التساؤل في غير محله على اإلطالق ،لألسباب التالية:
التعافي السياحي هو أول إنجاز تحقق ،فهو لم يكن بحاجة إلى «ترسيم»
لحدود متنا َزع عليها ،كما لم يكن بحاجةٍ إلى «مسيَّرات تهويلية» والتلويح
اتفاق مع صندوق النقد الدولي
بحرب في أيلول ،ولم يكن بحاجةٍ إلى
ٍ
ٍ
ُقرضنا ال ليمنحنا.
لي ِ
بهذا المعنى تكون السياحة غا َز لبنان ونف َ
ط لبنان ،وهي التي تعيد رسملتَه
وإعادة القطاعات التي إما هاجرت وإما انهارت.
تصوروا مثالً لو أن السياحة ال تقتصر على شهرين في السنة او ثالثة
شهور؟ تصوّروا أن تمتد على شهور السنة :من سياحة صيفية إلى سياحة
شتوية إلى سياحة دينية إلى سياحة أثرية.
إن «بلوكات السياحة» على مدى شهور السنة ،قد تُغني عن سائر أنواع
البلوكات ،وال تحتاج إلى سفن حفر وتنقيب ،كل ما تحتاجه هو إدارة
سياحية تعرف قيمة لبنان ،وتطبق شفافية في األسعار لئال «ن ُ ِّ
هشل» السياح
والمغتربين ،ويكون من الالئق الحفر على صخور نهر الكلب «أهال بهالغ ِّلة»
ال «أهال بهالط ِّلة».

«"لبنان يجتاز أخطر تحدٍّ وجودي في تاريخه الحديث"»

الراعي :لرئيس يلتزم القضية اللبنانية
والثوابت الوطنية ويثبت مبدأ الحياد
شــدّد البطريرك املاروني الكاردينال مار بشــارة
بطــرس الراعي يف عظته خالل قــداس األحد يف الرصح
البطريركي الصيفي يف الديمان ،عىل ان متعاطي الشأن
الســيايس ال يســتطيعون «أن ينســوا أنهم هم أيضا ً
مؤتمنون عىل رسالة خدمة الخري العام ،الذي يتوفر فيه
خري الجميع وخري كل مواطن» .وسأل« :كيف نوفق بني
هذه الرسالة ونقيضها»؟ وقال« :الواقع عندنا ال يجهله
أحد .وهو أن األزمات املعيشــية املتنامية ال توفر عائلة
لبنانية مهما كان وضعهــا املايل .وهذا ظاهر للعيان :يف
أزمات الطحني والخبز والكهرباء واملاء واملواد الغذائية،
وأقســاط املدارس ،والدواء ومســتلزمات املستشفيات
وعودة وباء كورونا ،والتخبط يف معالجة أجور موظفي
القطاع العام وســط استنســابية يف الزيادات تناقض
مفهوم املساواة بني املواطنني واملوظفني» ،الفتا ً اىل ان ذلك
يرتافق «مع االلتباسات حول مفاوضات ترسيم الحدود
البحرية بني لبنان وإرسائيل» .ويف هذا املجال ،أكد الراعي
انه «ليس بمقدور لبنان أن ينتظر طويالً ليستخرج الغاز
والنفط ،فيما تقوم إرسائيل بذلك» ،متمنيا ً عىل الواليات
املتحدة األمريكية« ،الدولة الوسيط ،أن تحسم املوضوع
مع إرسائيل» ،الفتــا ً اىل ان «لبنان قدم الحد األقىص من
أجل إنجاح املفاوضات».
وأضاف الراعي« :أمام هذا الواقع ،ينتظر الشــعب
اللبناني حلوال ً إنقاذية ،فتأتيه مشــاكل تزيد من فقره.
يأمل أن تنحرس عنه األزمات ،فتطل كل يوم أزمة جديدة.
يرتقب أن يتوجه إليه املسؤولون ويخففون من مآسيه،
فيجدهم غارقني يف رصاعات عبثية كأن البالد بألف خري.
إن هذه املشــاعر واملآيس تضاعف عدم الثقة بالجماعة
السياســية وتضعف صدقية لبنان يف طلب املساعدات
من األصدقــاء .ومن مظاهر فقدان الثقة بالســلطات
وبالجماعة السياســية أن الشــعب يف املدة األخرية راح

يتظاهر وحيدا ً يف الشــوارع والســاحات احتجاجا ً عىل
الحالة املعيشية املزرية التي وصل إليها ،فيما املسؤولون
يف مكان آخر وال يهتمون برصخته».
وطالب الراعي القوى السياسية «يف ضوء املعطيات
السياسية والنيابية واألمنية ،أن تبتعد عن أجواء التحدي
التي تعقد عالقــات لبنان وتباعد بني املكونات اللبنانية،
يف وقت يجتاز فيه لبنــان أخطر تحد وجودي يف تاريخه
الحديــث .فالتحديــات تعثر انتخــاب الرئيس الجديد
للجمهورية ،وهذا أمر نرفضه بشدة ،ونعمل بكل ما لنا
من عالقات عــى أن يتحقق هذا االنتخاب .ومن موقعنا
املرتفع عــن املحاور الداخليــة والخارجية ،نتمنى عىل
األطراف املختلفــة التموضع وطنيا ً وخلق مناخ إيجابي
لتأمني تشكيل حكومة وانتخاب رئيس .وحني ندعو إىل
انتخاب رئيس ال يشــكل تحديا ً لهــذا أو ذاك ،نتطلع إىل
رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة
لبنان واســتقالله ،ويثبت مبدأ الحياد .ال نســتطيع أن
ننادي بحياد لبنان ونختار رئيســا ً منحــازا ً للمحاور
وعاجزا ً بالتايل عــن تطبيق الحيــاد .والرئيس الذي ال
يشكل تحديا ً ليس بالطبع رئيسا ً ال يمثل أحدا ً وال رئيسا ً
يخضع ملوازين القوى ،فيستقوي عىل الضعيف ويضعف
أمام القوي .ال يُحكم لبنان اســتنادا ً إىل موازين القوى،
بل استنادا ً إىل الدســتور والقوانني والرشاكة لكي تبقى
الرشعية املرجعية واملالذ ومصدر القرارات الوطنية».

قداس مار شربل في بقاعكفرا

وكان الراعي ترأس القداس الســنوي يف مناســبة
عيد القديس رشبــل مخلوف يف األحد الثالث من تموز يف
يف باحة كنيسة القديس حوشــب وسط البلدة ،وعاونه
النائب البطريركي العام حنا علوان والنائب البطريركي
العام عىل الجبة وإهدن املطران جوزيف نفاع وبحضور

النائبة سرتيدا جعجع وحشد من الزوار املصلني .وبعدما
اســتعرض حياة القديس رشبل ورســالته الرهبانية
والتجــذر يف األرض ودور البطاركة املوارنة يف حمل هذه
الرســالة ،قال الراعي يف عظته« :نحن هنا يف بقاعكفرا
عىل مشــارف وادي القدّيســن ،حيث عاش بطاركتنا
يف دير قنّوبني طيلة أربعماية ســنة يف عهد العثمانيّني،
حفا ً
ظا عىل اإليمان الكاثوليكي ،والحريّة ،واإلستقالليّة،
وكانوا يهيّئون مع شــعبهم والدَة لبنــان :العيش معاً،
والتعدّديّة الدينيّة والثقافيّــة ،والحريّات املدنيّة العامّ ة،
الديمقراطي،
الربملاني
وفصل الدين عن الدولة ،والنظام
ّ
ّ
وسيادة القرار ،وأرض التالقي والرشاكة والحوار .لقد نذر
البطاركة أنفســهم من البداية إىل اآلن للدفاع عن لبنان.
ٍ
كيان لبنان
قرن
ونيف يف وجهِ التشكيكِ يف ِ
فصمدنا طوا َل ٍ
ِ
أجل
الرشق والعالمَ .قدّمنا ك َّل
املمي َِّز يف هذا
التضحيات من ِ
ِ
إنجاح هذه التجربةِ العظيمة .و َل َكم أ َردنا اعتبا َر األ َز ِ
مات
ِ
الكربى السياسيّةِ والعسكريّةِ التي عَ صفت بلبنان طوا َل
االمتحانات التي تَتع ّر ُ
ِ
ض لها الشعوبُ
تلك املدّة جُ زءا ً من
نتهي
يف مســر ِة بنا ِء أوطانِها ودولِـــها ،وال بد من أن تَ َ
الوحد ُة ويَسو َد السال ُم وينترص اهل هذه االرض.
وتصمد ِ
وراهنّا عىل إراد ِة اللبنانيّني لتخ ّ
طي هذه املحن وتوظيفِ ها
مرشوع الدولة».
يف
ِ
وشدد« :لكن ال يســتطي ُع اللبنانيّون أن يعيشوا يف
مدار األ َز ِ
والحروب بشك ٍّل دوريٍّ ودائم ،وال أن تبقى
مات
ِ
ِ
َ
ُ
ساحة تصفيةِ
ِ
الحســابات وتالقي الرصاعات
أرضهم
ُ
َ
ِ
ِ
ويؤسفنا أ َّن
والحضارات واألديان.
الثقافات
عوض تالقي
تجا َه إراد ِة الرشاكةِ الوطنيّةِ نرى إراد ًة معاك ً
ِسة تَرضُ ب
عُ َ
بعرق الجبني ودما ِء الشهداء
رض الحائط بك ِّل ما بُني
ِ
ونضال اآلباء واألجداد ،وبك ِّل ما يُمثّل لبنا َن من حضارة
ِ
وثقافة ُ
وهويّةٍ ورســالة .فال يَحِ ُّق أليِّ فئةٍ  ،ال َ
أمس وال
ُ
ً
َّ
جميع املرجعي ِ
َ
بَ
ِّ
ّات
ل
مح
ها
نفس
نص
ت
أن
،
ا
غد
اليو َم وال
ِ

الراعي في قداس بقاعكفرا

الدستوريّةِ
وجميع املكوِّنات اللبنانيّة وتُق ّر َر مصريَ لبنان.
ِ
تجــاوز هذه التجارب
رغــم ك ّل ذلك ،لم نَفقِ د األم َل من
ِ
ِ
األطراف أيّــا ً كان موقِعُ هم
الوجوديّة ،وندعو جميــ َع
وتركيز
والديني إىل تَعليق خالفاتِهم
السيايس والعقائديُّ
ُّ
ُّ
ِ
ِ
وضع
وإىل
ّــة،
ي
املوضوع
الحلول
د
إيجــا
عىل
ِهم
جُ هود
ِ
ِ
تأليف حكومةٍ
ِ
وانتخاب
وتســهيل
مصلحةِ لبنان أو ًّل،
ِ
ِ
رئيس جديد للجمهوريّة ضمن املهلةِ الدستوريّة».
وقــال« :إن اإلبقا َء عىل الحكومةِ املســتقيلةِ خِ يا ٌر
ُ
َ
ٌ
حكومة
الحكومة تبقــى
محفــوف بالخطر .فهــذه
أعمال حتى لــو انتقلت إليها صالحي ُ
ِ
رئيس
ّات
ترصيف
ِ
ٍ
رئايس ،ال ســمح
شــغور
حصول
حال
ّ
ِ
الجُ مهوريّةِ يف ِ
ٍ
املحظورات تفتح أبوابا ً
ِ
ِ
الرضورات تُبيــح
الله! ونظري ُّة
خطرةّ .
فكفوا أيّها املسؤولون السياسيون عن مخالفة
الدستور ،وش ّكلوا حكومة جديدة فعّ الة ،وانتخبوا رئيسا ً
جميع اللبنانيّني،
احتضان
للجمهوريّة جديداً ،قادرا ً عىل
ِ
ِ
بروح إيجابيّةٍ وميثاقيّةٍ
القوى
التواصل مع جميع
وعىل
ِ
ٍ
ّ
َ
ّةٍ
املطروحةِ
معالجةِ
وعمق
ي
بواقع
القضايا
من
ن
ك
ليتم
ٍ
الدولةِ
ِ
ُ
واألمن
الدستور
ومنطوق
ة
ســياد
مع
م
يتالء
بما
ِ
ِ
ِ
ِ
والتزامات لبنان» .وختم الراعي« :إنّنا نضع هذه
القومي
ّ
األمنيات يف عهدة القدّيس رشبل ،حبيب الله ،لكي يرفعها
اإللهي ،ويســتم ّد منه خــاص لبنان وطنه.
إىل العرش
ّ
ومعه ومع أمّ نا مريم العذراء والقدّيسني نرفع نشيد املجد
والتسبيح للثالوث القدّوس ،اآلب واإلبن والروح القدس،
اآلن وإىل األبد آمني».
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بسـام أبو زيـد

وحدو ّيون
وتقسيميّون
كلما تطرح فكرة الفدرالية
لمعالجة الخلل في النظام
السياسي ،وكلما تطرح الالمركزية
الموسعة ومن ضمنها الالمركزية
المالية لمعالجة الخلل اإلداري
والضريبي ،تتصاعد أصوات
«الوحدويين» مستنكرة هذه
الطروحات ومتهمة أصحابها
«بالتقسيميين اإلنعزاليين
الصهاينة»علما ً أن «الوحدويين»
هؤالء ومن يؤيدهم تزلفا ً هم في
الحقيقة من عتاة التطرف الديني
والمذهبي ولو حاولوا الظهور بغير
هذا المظهر ،وانطالقا من نزعة
التطرف هذه يرفضون كل الحلول
الفعلية.
هذا الواقع هو ذاته ينطبق على
هؤالء «الوحدويين» الرافضين ألن
يكون لبيروت أكثر من بلدية ،هؤالء
يريدون لبيروت أن تكون لها بلدية
من لون طائفي ومذهبي واحد،
وأن تكون هذه البلدية أداة في يد
فريق سياسي أو أكثر يستخدمها
لمصالحه الخاصة وينفق أموالها
وفق أهوائه ورغباته ومصالحه ،ال
وفق عدالة التطوير واإلنماء وتجميل
المدينة بكل أحيائها والحفاظ على
بيئتها ،والمفارقة أن هذا الفريق
«الوحدوي» شكا أكثر من مرة من
أداء بلدية بيروت ولكنه يقبل بأسوأ
أداء ويرفض أي حل يخرج البلدية
عن طوعه.
إن قيام أكثر من بلدية في
بيروت هو مفتاح تطوير وإنماء
هذه المدينة ،وفتح باب المنافسة
على كل ما هو في مصلحة أهلها
وسكانها ،والقدرة على محاسبة
المسؤولين عن كل بلدية في
العاصمة على قاعدة النجاح
والفشل وليس على قاعدة «امسحها
بالهالدقن» و»هيك بدو المعلم او
الحزب او التيار».
ولهؤالء «الوحدويين» نقول
عددوا لنا اإلنجازات التي قامت بها
بلدية بيروت الواحدة ،وعددوا لنا
كم من مرة أثير في وجهها العديد
من القضايا بشبهة الفساد وهدر
األموال ،وحدثونا عن أداء األجهزة
البلدية ما قبل األزمة االقتصادية
وانفجار المرفأ وما بعدهما،
علما أننا نعلم جيدا ً أن الكثير من
المسؤولين في البلدية لديهم النية
والعزم على العمل وأن ال طاقات
وال قدرة لديهم لتمكينهم من تنفيذ
ما يحلمون به وهذا سبب آخر من
أسباب الدعوة لقيام أكثر من بلدية
في بيروت.
أكثر من بلدية في بيروت ال يعني
بالضرورة العودة لما كان يعرف
في خالل الحرب «شرقية وغربية»
وال يعني قيام خطوط تماس
ومتاريس ،فجغرافيا العاصمة
تسمح بقيام أكثر من بلدية يمكن
أن تكون مختلطة بين مسيحيين
ومسلمين ،فما الذي يمنع مثالً أن
تكون منطقة المدور مع المرفأ
وعين المريسة ورأس بيروت في
بلدية واحدة ،وما الذي يمنع مثال أن
تكون األشرفية والرميل مع المزرعة
في بلدية واحدة أيضا؟
ليس في تركيبة دماء
«الوحدويين» ما يختلف عن تركيبة
دماء «التقسيميين» ولكن الفرق في
أن «التقسيميين» خرجوا من قوقعة
التفكير الروتيني والمتحجر وذهبوا
باتجاه تفكير براغماتي ينهي
المشاكل أو يقلصها إلى حد كبير
ويعيد للمدينة رونقها ولسكانها
وأهلها صورة أجمل عواصم الشرق.
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إحتدام المواجهة السياسية بين نواب «"القوات"» و»"حزب الله"» في زحلة

عقيص وإسطفان ير ّدان على استفزاز أبو حمدان
زحــلــة  -لــوســي بـارســخـيــان
بعد تغيب النائب عن املقعد الشيعي
يف دائرة قضاء زحلــة رامي أبو حمدان
عن إجتماعني عقدا حــول طاولة لقاء
نواب القضــاء التي أعدتهــا لهم بلدية
زحلة بمبادرة من رئيســها ،يف محاولة
لخلق حالة نيابية تهتم بشؤون املنطقة
اإلنمائيــة وتعوض عن تــوزع مقاعد
املدينة الســبعة عىل طــاوالت تكتالت
األحزاب النيابية ،دعا األخري يوم الجمعة
املــايض اىل لقاء تعارف مــع صحافيي
زحلة وقضائها ،هــو الذي أقل يف الكالم
اإلعالمي خالل حملته اإلنتخابية ،لريبط
صمتــه بما رسب عنه مــن ترصيحات
شــكلت بمضامينها السياسية إحراجا ً
لزمالئه.
اللقاء كان تعارفيا بإمتياز ،ولم يكن
الصحافيون يسترصحونه إعالميا ً حول
أي من املواقف .وعليــه دار نقاش بينه
وبني الحارضين تفرع اىل عدة مستويات،
وكان من الطبيعي أن يتوقف مطوال ً عند
مســألة تغيبه عن جولتني من اللقاءات
املبارشة مع زمالئه ،وصوال ً اىل إستبيان
إستعداده للمشاركة يف الجوالت املقبلة.
بدا الحوار إيجابيــا ً مع أبو حمدان
إىل حــ ّد بعيد ،وخصوصــا ً عندما تحدث
عن سياســة اإلنفتاح عــى اآلخر التي
وعد بإتباعها ،متحدثــا ً عن خطة تالق
تستهدف القرى السنية واملسيحية أسوة
بمحاكاة قضايا بيئته الشيعية .وإذ أكد
أن توصية األمني العــام لـ»حزب الله»
هي بمد يد العون للــكل وخصوصا ً من
خارج بيئته اإلجتماعية ،أرص عىل أن هذا
اإلنفتاح ليس سعيا ً من الحزب ملصادرة
دور اآلخرين يف بيئتهم ،وإنما هو محاولة
لتجاوز ما تعانيه املنطقة والقضاء كما
ّ
وصف الحال من «إصطفافات سياسية».
عند هــذه النقطة تحديــدا ً كان ال
بــد من الدخول يف األســاس .فإذا كانت
سياسة أبو حمدان هي اإلنفتاح ورفض
اإلنعزالية السياســية ،ملاذا تغيّب إذا عن
جولتني من اللقاءات النيابية املشــركة
التي تشــدد عىل تقديم مصلحة املنطقة
اإلنمائية وحاجات الناس ،وهو ما حاول
أبو حمدان أن يؤكد أنه سيشــكل أولوية
عمله يف املرحلة املقبلة؟
تمســك أبو حمدان بداية بالذرائع
التي قدمها سابقاً ،حيث كان تغيبه عن

طاولة نواب زحلة بال ضاهر وأبو حمدان

وخصوصا ً من نائبي «القــوات» ،فأكد
اللقاء األول ألســباب عائلية وعن اللقاء
النائب جورج عقيص «أن زحلة ستبقى
الثانــي إلرتباطه بموعد مســبق وثابت
عاصمــة القضــاء واملحافظــة بارادة
محدد يف كل يوم سبت مع وزير األشغال.
جميــع البقاعيني الذيــن يحفظون لها
وكاد يعــرب عن إســتعداده لإلنضمام
دورها ويحفظــون للزحليني مروءتهم
اىل اإلجتماعات إذا تبــدل موعدها ،لوال
وضيافتهــم واخالقهم» ،مشــرا ً اىل أن
أنه كشف عن أســباب أخرى تمنعه من
«موضوع املــداورة لم يطرح عىل طاولة
اإلنضمام اىل زمالئه .فتحدث عن هواجس
البحــث إطالقاً ،حتى يكــون لنا موقف
لدى جزء كبري من أبناء القضاء ،وشــدد
منه» .وقــال مخاطبــا ً أبــو حمدان:
عىل أنه ال يتبناهــا ،من حرص اللقاءات
«ليس وجــودك مع نواب
يف زحلــة ،مفضــاً أن
«القوات» هــو الذي كان
تتم مــداورة يف مختلف
ســيحرجك ،بل وجودك
البلديات ،مســتنكرا ً يف
انت بالذات كان سيحرجنا
املقابل إســتخدام عبارة
عقيص ألبو حمدان:
مــع ذوي اآلف الضحايا،
«أبناء السهل» يف وصف
ليس وجودك معنا
وآخرهــم ضحايا انفجار
أهايل هذه القــرى وانه
يعمق الرشخ بني املدينة سيُحرجك بل وجودك
املرفــأ الذيــن تعطلون
وباقــي قــرى القضاء .أنت بالذات كان سيُحرجنا التحقيق يف جريمته عنو ًة
ّ
وغلً .ومع ذلــك لم نكن
مســتطردا ً يف نقاشاته مع ذوي آالف الضحايا
لنمانع يف جلوســك معنا
بإعتبارهــا تخلــف
حرصا ً عىل انماء منطقتنا ورفاه ابنائها،
إنطباعــات عنرصيــة وطائفية تجعل
وناخبيك منهم ،ولم نكن لنعطي جلوسنا
اإلعتقاد بــأن زحلة «عاصمــة القرار
معك اي بع ٍد سيايس ،ألننا والفريق الذي
السيايس» بالنســبة للقضاء عبارة من
تمثل عىل طــريف نقيض يف السياســة
فرتة السبعينيات وما قبلها.
تطور الحديث مع تذكري الحارضين
والرؤية».
بأن رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب كان
أمــا النائب الياس إســطفان فأكد
املبــادر لدعوة النــواب اىل التالقي دون
أن «زحلة كانت وســتبقى عاصمة كل
سواه .ليكشــف أبو حمدان عن أسباب
الرشفاء شاء من شاء وأبى من أبى .كفاك
أخرى تحول دون مشاركته يف اللقاءات،
هروبا ً من واقع ارتهانكم وتقوقعكم»...
وهي أنه كما قــال ال يريد إحراج نائبي
ومع نائبــي «القــوات» يف املدينة
«القوات» بإجتماعه معهم حول طاولة
إنطلقت حملة من الردود التي إستعادت
واحدة ،خصوصا ً أنه لــم يصدر عنهما
بعضا ً مــن الكالم املتشــنج الذي رافق
مــا يمكن أن يبدد هذا الحرج بالنســبة
اإلنتخابــات .ورد أبو حمدان أيضا ً عليها
للجميع.
ببيان مقتضب صدر عــن مكتبه وجاء
كالم أبــو حمدان الــذي خرج من
فيه «من الواضح أن هناك من هو بحاجة
بني جــدران مكتبه مجردا ً من ســياق
اىل اســتعراض بطوالت وهمية يف الدفاع
النقاشــات التي دارت ،أثــار ردات فعل
عن مدينة زحلة قلب القضاء ،والتي هي

وأهلها يف قلوبنا أيضاً ،من خالل تصدير
تعليمــات اعالمية كاذبة ثــم التمرتس
خلفها ،كدأبهم عىل مر السنوات املاضية.
أما عن دمنا الذي ســفك يف الطيونة فهو
ليس موضوعــا ً للمســاومة وللرتهات
االعالمية التي تنضح بها أقالم مأجورة
ومأمورة .أما نحــن فأهل الصدق وأهل
العمل ،وللحديث صلة».
ال شــك ان هذا الجدل الكالمي يضع
طاولة لقاء النواب أمــام تحديات ليس
اقلها إســتمرار تغيب أبــو حمدان بما
يمثله بالنسبة ملكون أسايس يف املنطقة
عــن اللقاءات ،بعدما كان األخري شــدد
يف لقائــه مع الصحافيني عــى أنه وإن
لم يكن حــارضا ً فيزيائيــاً ،ولكنه عىل
إطالع عىل كامل النقاشــات والقرارات
التي تتخذ من خــال أمانة الرس .علما
ان الطاولــة كانت تعرضــت ملطب آخر
يف االســبوع املايض إثر تغيــب النائب
ميشال ضاهر ،الذي تبني الحقا ً أنه كان
يعرب عن إستنكاره إلســتبعاده كرئيس
للجنة اإلقتصاد عن زيارة نظمها النائب
عقيــص لوزير اإلقتصــاد يف زحلة ،من
اجل البحث يف مسألة الطحني ومخزونه
املتوفر باملنطقة.
غــر أن رئيس بلديــة زحلة ارص
عىل ان هذه اللقاءات يجب أن تســتمر،
مشــرا ً اىل أن بلدية زحلة ال تســعى
إطالقا ً لتعليق النجوم بالنســبة لنجاح
مسعاها أو فشــله ،إنما الهدف األول
واألخري هــو أن تتكتل الجهود من أجل
وضع حد للحرمان اإلنمائي الذي تعانيه
املنطقة .وسواء إجتمع النواب يف قرص
بلدية زحلة أو خارجها ال فرق بالنسبة
لزغيب ،إنمــا املهم كما قــال تحقيق
األهداف املرجوة.

مســـاحة حـــرّة

شراكة أو تباعد؟
النائب د .فــادي كــرم

(*)

يؤ ّكد السيد حسن نرصالله بشكل دائم ومستمر أن
ثمن رشاكة اللبنانيني معه ،الخضوع ملرشوعه الفقهي
اآلتي من طهران ،حيث ّ
إن من خالل ســاحه املمهور
بالختــم اإليراني يفرض سياســاته الخادمة للنظام
اإليراني وملحوره ا ُمللحق به تخ ّلفا ً وقمعا ً وفقرا ً واغتياال ً
وخداعاً .أمّ ا وقد أثبت أنه ال يُعري للرشاكة اللبنانية أي
أهميــة وأنه ال يُدير أذنه آلراء اآلخرين من أبناء الوطن
فيترصّ ف وكأنه املوجّ ــه الوحيد للبنانيــن طاملا أن
القيّمني عىل الدولة الرسمية وأوّلهم رئيس الجمهورية
قد استسلموا لقيادته ،فإن االستمرار باالرتباط بالسيد
ّ
التخل عن
حســن ومرشوعه وسياســته يعني فقط
الكرامة الوطنية واإلنســانية والقبــول ببيع الهوية
والرشف والتسليم بالخضوع لإلذالل وللمذ ّلة ،وكل من
يرفض هذا النوع مــن االحتالل الفكري والثقايف عليه
االبتعاد عن السيد حسن ومرجعيّته اإليرانية ودُويلته
التدمريية.
وبما أن االتهامات بالدعوة إىل التقســيم ستنهال
عيل ّ نتيجــة الدعــوة إىل االبتعاد ،فإننــي أ ُ ّ
وضح أن
التقســيمي هو من يفــرض قراءاته عــى اآلخرين
وقناعاته عىل اللبنانيني وسياساته مستعينا ً بالسالح
والتعدّيات ،أمّ ا من يدعو إىل االبتعاد عن الســيد حسن

فهو ا ُمل ّ
تمســك بالدولة اللبنانية والرشاكة فيها ،ولكن
الحقيقية منها وليست التبعية.
أفىض الســيد حســن أخريا ً بما لديه حول ملف
الرتســيم البحــري ،وهو الذي كان قد وضع نفســه
سابقا ً خلف الدولة ســامحا ً لها إنهاء املفاوضات غري
املبارشة ،وها هو ينقلب عىل ما أعلنه ســابقا ً شاهرا ً
ســاحه ومعلنا ً اســتعداده للحرب ضد العالم أجمع،
ً
ومقدّما ً
ورقــة جديدة إىل املفــاوض اإليراني املعزول
حاليا ً مع قدوم الرئيس األمريكي جو بايدن اىل منطقة
الرشق األوسط لزيارة أعداء إيران .ها هو السيد مُجدّدا ً
يســتخدم قضية لبنانية ومصلحــة وطنية وفرصة
اســتخراج ثروة تاريخية للشــعب اللبناني كســاح
ليضعه بيد النظام اإليراني لفرض نفســه يف الســوق
النفطية والغازية يف لحظة احتياج األســواق العاملية
لهذه املادة بعد انفجار الحرب الروســية عىل أوكرانيا
ً
خاصة من الدول األوروبية وارتفاع أثمانها
وافتقادها
يف كافة أرجاء العالم وتســبّبها باألزمات االقتصادية
واملالية واالجتماعية.
يأخذ الســيد حســن املبادرة عن كافة اللبنانيني
ويُدخل لبنان يف لعبة الكبار مستقويا ً بالقرار اإليراني
وبحاجة املحــور إىل وضع العراقيل ع ّلــه ينال أثمان
ً
رحمة بالوضع العاملي وحاجة اقتصاديات الدول
فكها
لنفس غازيّ من مياه الرشق األوســط .يضع الســيد
ٍ

حسن لبنان مجدّدا ً يف مهب رياح املفاوضات اإلقليمية
ويُقدّم املصلحة اللبنانية ذخري ًة لصالح املحور اإليراني
ويُزيد الســيد معاناة اللبنانيني ويُثبّــت انقالبه عىل
الرشاكة الوطنيــة والهوية اللبنانية .يؤ ّكد بذلك ممّ ا ال
شك به قدرته عىل رضب الرشاكة اللبنانية بعدما حقق
سابقا ً تدمري االقتصاد اللبناني وعزل لبنان عن العالم
الح ّر .ويؤكد السيد حسن ويُثبّت نظريته أن ال رشاكة
يف لبنان إنما إلحاق بالقوة واالغتيال والتهديد والوعيد
والرتغيب ،ويُشــدّد عىل أنه قد ضــ ّم لبنان اىل محوره
املتخ ّلف عن قناعة وعن ســابق تصوّر وتصميم ،وأن
من يرفض او يعاند او يقاوم مرشوعه فهو تقسيمي.
أمّ ا وقد وصل اىل هذه القناعات وتلك الطروحات،
وأوضح نظرته إىل املســتقبل وأفهم الجميع نيته لهذا
البلد ،فإننا كســياديني وكمؤمنني بالرشاكة والهوية
اللبنانية نقابلــه بطرحنا وبرؤيتنــا ا ُملتمثّلة بأنه لنا
الرشف بأن نرفض مرشوعه وأن نقاومه وأن نواجهه
وأن نبتعد عنه ،وندعــو بيئته إىل االنفصال عنه أيضاً،
وإال فالمركزيــة القرار والحياة والحلــول هي الح ّل،
واملســؤول عن تف ّكك الدولة وا ُملســبّب يبقى هو ذاته
ّ
نتخل عن
من يحاول فــرض قناعاته علينا ،فنحن لن
قناعاتنا ولن نعيش قناعاته ،والسالم.
(*) عضو تكتّل «الجمهورية القوية»
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مؤسس حساب غرفة التحكم المروري على «"تويتر"» موقوف مسلكيًا

«"الحرية_لميشال_مطران»" ...توقيفه ورقة نعوة
للعدالة في بلد الموت
زحــلــة  -لــوســي بـارســخـيــان
حتى ساعات متقدمة من نهار األحد كان الرائد
ميشــال مطران ال يزال موقوفا ً مسلكيا ً يف املديرية
العامة لقوى األمــن الداخيل عــى خلفية تغريدة
نرشها عىل حســاباته ،أعرب فيها عن أسفه ملا آلت
إليه حال الطرقات يف لبنان بعد ســنوات من «جرس
التواصل» الذي حاول بناءه بــن الدولة واملواطنني
من خالل إنشائه قســم اإلعالم والعالقات العامة يف
هيئة غرفة التحكم املروري ،وإدارته حساباتها عرب
وسائل التواصل اإلجتماعي بعدما أطلق أول منشور
عليها من هاتفه الخاص قبل أكثر من تسع سنوات.
بحســب املعلومات ،ال يسمح ملطران بالتواصل
مع عائلته ســوى مرة واحدة يوميــاً ،حيث يكون
اتصاله مراقبا ً وال يســمح له فيه بالتداول يف قضية
توقيفــه .وهو بالتايل قد ال يكــون عارفا ً بالتفاعل
الكبري الــذي ّ
حققته قضيته جــ ّراء التضامن الذي
أبــرزه الرأي العــام اللبناني عرب مختلف وســائل
اإلعالم والتواصل اإلجتماعي ،والذي بدا أكثر إنصافا ً
مع مطران من مسؤويل الســلطة التي ينتمي إليها
وظيفيــاً ،بعدما عاقبته األخرية مســلكيا ً أكثر من
مرة ،وأبعدته عن امللف الــذي تواله منذ البداية ،من
دون أن توضح األســباب ،أو أقلــه تقدم بديالً أكثر
نجاحا ً منه.
وكان مطران قــد إســتدعي اىل التحقيق عىل
عجلة عند السادسة من مساء الجمعة ،وأوقف فورا ً
مســلكيا ً ملدة عرشة أيام ،مع معلومات متقاطعة
حول ســبب توقيفه وقد ذكر أنــه تغريدة نرشها
عىل حسابه قبل ستة أيام قال فيها ما ييل« :عندما
ّ
أسست حساب غرفة التحكم املروري عىل تويرت منذ
 10سنوات ،كتبت التغريدة األوىل من هاتفي يف شهر
كانون األوّل عام  ،2013وكان الهدف ليس تأسيس
حســاب بل إطالق «حركية» أو  momentumتدفع
نحو دخول لبنان يف مرحلة جديدة يف قطاع السالمة
املرورية تصل بنا إىل صفر قتىل وجرحى وتضعنا يف
مصاف الدول املتقدمة .نجحنا يومها يف أمور كثرية
وانتهت التجربة بعد سنتني بخيبة كبرية».
«اليوم تحوّل الحســاب إىل موقع لنرش وتعداد
عدد الجرحى والقتىل يوميــاً! يعني عاللبناني صار
الحســاب «ورقة نعوة» .قصة هذا الحساب تشبه
واقع البلد بكل تفاصيله .وفاة  5أشــخاص يوميا ً يف
بلد عدد سكانه  6ماليني نسمة يعني أننا نخرس 30

شخصا ً لكل  100ألف نســمة ،ما يعني أننا نتصدر
دول العالم يف عدد قتىل الصدامات املرورية».
ليــل الجمعة ،تبلغت زوجته جويل باســيل أن
توقيفه ســيمتد  10أيام عىل األقل ،موضحة «أنه لو
كان هناك سبب جوهري لتوقيفه ألحيل إىل املحكمة
العســكرية ،إنما ميشــال مطران يعاقب لشغفه
بقضية السالمة املرورية التي يعتربها قضيته».
وكانت باســيل نرشت تغريــدة تعلن فيها عن
توقيف زوجهــا قالت فيها« :تم اســتدعاء زوجي
ميشال مطران كاملجرمني الساعة السادسة مساء
الجمعــة وعىل عجل مــن منزلنــا يف زحلة بهدف
توقيفه .وقد تم توقيفه فعالً من قبل فرع املعلومات
ليس متروكًا لوحده ولن يكون مكسر عصا
ألنه ممتهن ومحرتف وبســبب بوســت كتبه عىل
أيضا ً بالحريــات العامة ،وحتى لو كان الضابط يف
مواقع التواصل منذ ســتة أيام .وألنو ما بدكن مني
قوى األمن الداخيل يخضع وظيفيــا ً للمادة 160
يخربكم عن حرفيتــه أرفقت التغريدة بهاشــتاغ
التي تقــول إنه «ال يحق لرجال قوى األمن الداخيل
«الحرية_مليشال_مطران».
يف الخدمة الفعلية وال لالحتياطيني نرش مقاالت أو
وبعد دقائق ،بدأ تفاعــل الرأي العام الكبري مع
إلقاء محارضات أو خطابات أو اإلدالء بترصيحات
قضيــة توقيف مطران ،حيث ذ ّكــر البعض بالظلم
إىل وســائل اإلعالم قبل الحصول عىل إذن مســبق
الذي تعرض له األخري بســبب حمله قضية السالمة
يصدر عن املديــر العام» ،فإن العربة وفقا ً لزوجته
املرورية ،مســتعيدا ً قرار إقصائــه عن مهمة إدارة
كما للنائب جورج عقيص الذي أدىل بحديث مصور
صفحة غرفة التحكم املروري يف سنة  ،2014والتي
حول هذه القضيــة ،هي يف تطبيق
جعلتــه يتصدر صفحات وســائل
املادة عىل ســائر القضاة والضباط
التواصل عرب هاشتاغ «بدنا_كابتن_
وســائر املوظفني الذين يخضعون
ميشال_مطران_يرجع_ ألنو» بعدما
كان قد تحول مرجعا ً ملختلف وسائل خبرته يُستفاد منها عبر لقوانــن املوظفــن وموجبــات
اإلعالم يف مجال تسهيل عمل املرور إستشارات يقدّمها في التحفظ .فإمــا أن يطبق عىل الكل
والتعامل مــع حــاالت الطوارئ ،دول العالم فيما الدولة أو ال يجــوز تطبيقــه بانتقائية،
خصوصا ً ان خطأ ميشــال مطران
باإلضافــة اىل تحــول الصفحة يف
فرتة قصرية من إدارته لها ،مرجعا ً اللبنانية تعاقبه في كل ّ وفقا ً ملصادر هو أنه تكلم يف موضوع
مرة يستفزّه تخاذلها
ّ
يمــس النــاس مبــارشة ويرتبط
بالنسبة إىل عرشات آالف املتابعني.
بســامتهم وحياتهم املهدورة عىل
واملعروف عن مطران أنه ضابط
الطرقات ،والتي بدورها ترعاها قوانني ،لو طبقت
نشيط وصاحب كفاءة باملجال الذي يعمل فيه .وهو
يعترب وفقــا ً لعارفيه أن عليه واجبــا ً توعويا ً كبريا ً
بالشكل الالزم ملا وصل عدد ضحايا السري ملا وصل
اليه حالياً.
حول الســامة املرورية التي تخصص بها حتى قبل
وكانت قضيــة مطران قد لقيت تفاعالً كبريا ً يف
ان يصبح ضابطاً .ويستغرب هؤالء كيف أن خربته
مدينته زحلة تحديداً ،وصدر أكثر من بيان استنكار
يستفاد منها عرب إستشارات يقدمها يف دول العالم،
عن فاعلياتها ،أبرزها لراعي أبرشية الفرزل وزحلة
فيما الدولــة اللبنانية تعاقبه يف كل مرة إســتفزه
والبقاع للروم الكاثوليك املطــران ابراهيم ابراهيم
تخاذلها يف حماية الناس من الحوادث املتكررة .ومع
ذلــك تقول زوجته إذا كان توقيف زوجي مســلكيا ً
الذي أســف لتوقيف «ابن زحلة وطائفتنا الرومية
امللكية الكاثوليكية» معتربا ً ان ســبب توقيفه «أمر
يجعل ملف السالمة املرورية أولوية فأنا متأكدة أنه
يحفظه الدستور اللبناني ودســاتري العالم بأرسه
لن يهتم لو أوقف أشهراً.
عىل قاعدة حرية التعبــر ،خصوصا ً ّ
أن التغريدة ال
ولكن قضية توقيــف مطران هذه املرة تتعلق

تتضمّ ن تجاوزا ً للقوانني» ،وناشــد الرئيس العماد
ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية
والبلديات القايض بســام مولــوي التدخل إلعادة
الرائد مطــران اىل اهله يف زحلة واىل عائلته ،وتطبيق
القانون.
وكذلك غ ّرد النائب سليم عون مستنكراً ،وأعرب
النائــب جورج عقيــص عن الغضــب لكون قول
الحقيقة يف هــذا البلد صار جريمــة ،محمّ الً مدير
عام قوى األمن الداخيل الــذي أمر بتوقيف مطران،
مســؤولية كل ضحية تقع عىل الطرقــات ألنه ال
يساهم بقول الحقيقة.
كما أ ّكد عضــو تكتّل الجمهورية القوية النائب
الياس اســطفان أنه يتابع قضيــة توقيف الرائد
ميشال مطران ،مشريا ً اىل انه «ليس مرتوكا ً لوحده،
ولن يكون مكرس عصا ،يف بلد بات فيه االســتقواء
عىل النزهاء والرشفاء أمرا ً عادياً».
واســتغرب «الطريقة التي تم فيها التعامل مع
رائ ٍد له بــاع طويل باإلنجازات يف مجال الســامة
املرورية يف لبنــان ،وكأن الكفاءة باتت خطأ يعاقب
عليه ،فيمــا الفســاد والتقاعس عــن الواجبات
يعششان يف مختلف املراكز واملناصب».
وشدّد اسطفان عىل «رضورة اإلفراج عن الرائد
مطران اليوم قبل الغد ،مشــرا ً اىل الكم الهائل من
املخالفات التي يرتكبها بعض الضباط واشخاص يف
سدة املســؤولية دون حسيب او رقيب فقط الننا يف
بلد املحسوبيات والعدالة االنتقائية».
واعترب ان «هذا األمر بات مرفوضا ً ولن نسكت
عنه بعد اليوم ولن نســمح يف سياســة كم االفواه
والقمع يف بلد يقدس الديمقراطية والحرية”.

يوسف حسن الفليطي وزوجته و 4أوالد وصهره وسائق شاحنة الموت

فاجعة حلّت بعرسال 8 :ضحايا

بــعــلــبــك  -عــيــسى يــحـيــى
حطت الفاجعة رحالها يف عرســال
من دون اســتئذان ،وأدمى هول وقعها
قلوب أهلها وجريانها ،ولبســت السواد
حدادا ً وكأنها عىل موعد دائم مع الحزن،
لتفتح الجــراح عىل واقع منطقةٍ تعيش
ُ
وينحت أهلهــا يف الصخر من
الحرمان
أجل لقمة العيش.
شــاء القدر أن تنام بلدة عرســال
عىل مصيبــةٍ ح ّلت بأبنائهــا ،وحكمت
الجغرافيــا عليها أن ترتبّــع عىل تخوم
سلسلة جبال لبنان الرشقية ،وتتّخذ من
صخورها املميزة مصــدر رزق وعيش،
يصقلها أهلهــا بأيديهم التي جار عليها
زمــن الحرمان ،ويســتخدمها مختلف
اللبنانيني عىل انتشارهم ضمن األرايض
اللبنانية لتزيني قصورهم ومنازلهم.
ٌ
ٌ
مغمســة بغبــار الجبال
لقمة
هي
وقساوة صخورها ارتضاها عدد كبري من
العراسلة متمســكني بأرضهم ،يفتِّتون
ّ
ويقصبونها لتكون معلما ً يميّز
الحجارة
بلدتهم ويصبح الحجر العرسايل «سمة»

منترشة تعدت حدودهــم ،بعدما أثقلت
بــأوزار ال ناقة لها فيها وال جمل،
البلدة
ٍ
وحملت هم النازحني الســوريني الذين
يفوق عددهم ضعفي عدد العراســلة،
ويسابقونهم عىل العمل والخبز ،وتحمّ لوا
عىل م ّر ســنوات ما لم تستطع الحكومة
تحمله.
كالصاعقــة نزل خبز وفــاة عائلة
بأكملها عىل أهايل البلدة واملنطقة بعدما
إنترش الخرب ،مأســا ٌة ال يمكن ألحد أن
يتخيّلهــا ،أبٌ وأم وأربعة أوالدٍ جميعهم
سقطوا ضحايا حادث سري ،لم يبق منهم
ِّ
«مخب» كما يقول املثــل البقاعي ،ولم
يكن ذنب سائق شاحنة محملة بالصخر
ارتىض لنفسه مشــقة العذاب تحت ح ّر
الشمس ليعيش وعائلته ،لكن شاء القدر

ٌ
لقمة مغمسة بغبار الجبال
وقساوة صخورها ارتضاها
عدد كبير من العراسلة
متمسكين بأرضهم

أن يخطفه املوت أيضاً.
لطاملا اشتهرت بلدة عرسال بحجرها
والكــرز واملشــمش الــذي يتأخر عن
موسمه لعلو األرض التي يزرع فيها عن
سطح البحر حيث يتميز بنكهة وطعمة
فريــدة من نوعها ،غــر أن محمد ديب
غداده الســائق الذي يعمل عىل شاحنة
تنقــل الصخور من املقالــع اىل املنارش
لم يكن يعلم أن عملــه هذا الذي امتهنه
إلعانــة عائلته ولم يمــض عىل زواجه
الكثري ،ســيكون سبب نهايته ،ولم يعلم
أيضا ً يوسف حسني الفليطي القادم من
الجرود بعد قطاف املشمش هو وعائلته
وصهره أن قدره وموته املحتم ينتظرانه
ومن معه.
فقرابة السابعة من مساء السبت
اجتاحت شاحنة محملة بأكثر من 20
طنا مــن الحجر يقودهــا محمد ديب
غداده عــددا من الســيارات يف محلة
عقبة الجرد خــال عبورها الطريق اىل
أحد املنارش ،وهو طريق يسلكه عاد ًة،
غري أن فقدان املكابح والســيطرة عىل
الشــاحنة أدى اىل اصطدامهــا بعدد

شاحنة الموت

من الســيارات بينها فان كان يستقله
يوسف حســن الفليطي ومعه زوجته
و 4أوالد وصهــره قادمــن من الجرد
بعد قطاف املشــمش ،ما أدى إىل تحطم
الفان وترضر عدد من الســيارات قبل
أن تصطدم الشــاحنة بأحــد الجدران
االسمنتية وتنقلب عىل جنبها ما أدى اىل
اشتعال النريان بداخلها واصابة سائقها
بجروح أدت اىل وفاته.
وعىل األثر بدأ األهايل انتشال الجثث
واطفــاء الحريــق الذي اندلــع داخل
الشاحنة واســعاف املترضرين لتكتمل

الصورة باحصاء الضحايا واستقر العدد
عىل ثمانية شــهداء هم :يوسف حسن
الفليطي ،زوجته فطوم الفليطي ،أوالده
بهاء ومحمــد وهدى ونــورا ،وصهره
شحادة خالد الفليطي ،وسائق الشاحنة
محمد غداده.
أشــبه بحداد رســمي أعلنته بلدة
عرســال حزنا ً وأملا ً عىل سقوط ضحايا
أبرياء ،حيــث أقفلت أمس جميع املحال
واملؤسســات فيها ،وشيعت الضحايا اىل
مثواهــم األخري عند الواحــدة والنصف
ظهرا ً وسط حضور شعبي حاشد.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٨٦السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ١٨تـمـوز 2022

اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني يبدأ إضرابًا تحذيريًا للمطالبة بمستحقاته المالية

«"حزب الله"» في صيدا :إعادة وصل ما انقطع في اإلنتخابات
صــيـــدا  -مـحــمــد دهــشـــة

هي السلطة املحلية التي يقع عىل عاتقها
خدمة املواطــن والعمل عىل تحقيق اإلنماء
يف منطقته ومن غــر املقبول أن تُحرم من
مســتحقاتها وعائداتها أو مــن النظر يف
أوضاع موظفيها يف ظل الظروف الصعبة.

من املقرر أن يبــدأ اليوم إتحاد بلديات
صيدا  -الزهراني ،إرضابــا ً تحذيريا ً لثالثة
أيام متتالية ،للمطالبة بقبض املستحقات
املالية من الصندوق البلدي املستقل وعائدات
زيارة الفتة
البلديــات من الهاتف العــادي والخليوي،
ويف خضم األزمات ،كرست زيارة وفد
وتأمني املياه وزيــادة التغذية الكهربائية
قيادي من «حزب الله» برئاسة نائب رئيس
وتطبيق إجــراءات قانونية بحق أصحاب
املجلس الســيايس محمود قماطي مدينة
املولدات املخالفني للتسعرية الرسمية.
صيــدا ،روتني يومياتها ،وحملت رســالة
إرضاب البلديات يضــاف اىل إرضاب
أبعد من إعادة وصل ما انقطع عىل خلفية
موظفــي القطاع العام وقد دخل شــهره
االنتخابات النيابية األخرية ،وشملت النائبني
الثاني من دون االستجابة إىل مطالبهم تحت
عبد الرحمن البزري وأسامة سعد لتهنئتهما
ذرائع مختلفة ،ما يعني عمليا ً ش ّل مرافق
عىل فوزهما ،بــل لبلورة
الدولة بكاملها يف ظل األزمة
موقف عىل ضوء تطورات
املعيشــية واالقتصاديــة
املنطقة املتسارعة ال سيما
الخانقة .وتدعــم القوى
وفد ««"حزب الله"» برئاسة
زيارة الرئيــس األمريكي
السياسية يف صيدا إرضاب
قماطي قابل سعد
جو بايدن وتداعيات ملف
اتحاد البلديــات ،وتجمع
ترســيم الحدود البحرية،
والبزري وحمود
عــى رضورة أن تقبــض
مستحقاتها املالية رسيعا ً
وزيارة الرئيــس الرويس
فالديمري بوتني املقبلة اىل طهران ،فضالً عن
من أجل اســتمرار تقديم خدماتها يف ظل
الوضع الداخيل املرتبط باستحقاق تشكيل
غياب الدولة وإقفال مؤسساتها الرسمية،
الحكومة املتعثر.
ويؤكد منســق عام تيار املستقبل يف صيدا
والالفت يف الزيارة التي شــملت أيضا ً
والجنوب مازن حشيشــو تضامن التيار
رئيس «االتحاد العاملــي لعلماء املقاومة»
مع االتحاد والوقــوف اىل جانبه يف تحقيق
الشيخ ماهر حمود واألمني العام لـ «الحزب
مطالبه املرشوعة ،مشددا ً عىل أن البلديات

قماطي خالل زيارته البزري على رأس وفد من «"حزب الله"»

الديمقراطي الشعبي» محمد حشيشو ،أن
الحزب عمّ م بيانا ً حول أهدافها أكد فيه أن
«اآلراء توافقت عــى رضورة الخروج من
حالة املراوحة ،واإلرساع يف تشكيل الحكومة
وأن النقاشــات أجمعت عىل أهمية صوغ
موقف وطني موحد حول ترســيم الحدود
البحرية ،واالستفادة من نقاط القوة التي
يمتلكهــا لبنان يف التفاوض عىل رأســها
املقاومة ،واإلســتفادة أيضا ً من املعادالت
النوعية والتاريخية التي أعلنها ســماحة
األمــن العام ودورها املهــم يف حماية تلك
الثروة ،خصوصــا ً يف ظل تراجــع النفوذ
األمريكــي لصالح قــوى املقاومة يف لبنان
وفلسطني واملنطقة عموماً .واتفق الجميع
عىل أهمية التواصل والحوار ،ال ســيما بعد

مكاري يستبعد تحويل الرواتب على أساس سعر
صرف  8000ليرة

صمت "«الوكالة"» أكثر تعبيرًا من الصوت
...واإلضراب المفتوح يلوح
طـــونــي كـــرم
إلتحق موظفو الوكالة الوطنية لإلعالم
بزمالئهم يف اإلدارة العامــة متخذين من
اإلرضاب وســيلة ضغط مرشوعة لتحفيز
املســؤولني عىل اجرتاح حلــول للمعاناة
املتفاقمة التي فرضتها األزمة اإلقتصادية
واملالية عىل غالبية اللبنانيني.
وسط تجاهل املســؤولني ال بل عدم
مباالتهم بمصري أجهزة الدولة الرســمية
وعجزها عن تأمني أبسط املعامالت اإلدارية
للمواطنني ،تحوّل موظفو الوكالة الوطنية
لإلعالم إىل خــر مع إعالنهــم اإلرضاب
التحذيري ليومني بدءا ً من صباح الخميس
املايض الذي تخللــه عقد جمعية عمومية
بحضور وزيــر اإلعالم زياد مكاري واملدير
العام للوزارة حسان فلحة ورؤساء الدوائر
واألقسام .الوزير الذي أكد خالل الجمعية
العمومية قدسية حقوق العاملني ودعمه
لها ،أوضح لـ «نداء الوطن» أنه بصدد حمل
مطالب املوظفني «املظلومني عىل اآلخر» إىل
جميع املسؤولني والسعي إىل إيجاد حلول
مرضية للجميع خالل هذا األسبوع تجنبا ً
إلســتئناف املوظفني يف الوزارة إرضابهم
املفتوح بــدءا ً من صباح الجمعة  22تموز
الجاري .واعترب مكاري أن مطالب موظفي
وزارة اإلعالم ال تختلف عن مطالب جميع
املوظفني يف القطاع العام ،مؤ ّكدا ً تلمســه
معاناة جميع املوظفــن كما تضحياتهم
يف سبيل عملهم ،آمالً أن تسفر اإلتصاالت
التي ســيقوم بها خالل األيام املقبلة عن
نتائج إيجابية ،تجنّب الذهاب الحتمي إىل
اإلرضاب .إلتــزام مــكاري باملطالب التي
تضمنها البيــان الصادر عــن الجمعية
العمومية ،وسعيه إىل تحقيق الجزء األكرب
منها لم يحُ ل دون توقفه بحذر عند مطالبة
املوظفني بـ «تحويل الرواتب عىل أســاس

ســعر رصف  8000لرية ،أسوة برواتب
القضاة» ،إلنعكاس هذا األمر ســلبا ً عىل
التضخــم والخزينة العامة ،مســتبعدا ً
يف الوقت نفســه أن يمر هذا املطلب ألنه
ســيؤدي حكما ً اىل اإلصطــدام بالحائط
من جديد .وتتالقــى مطالب املوظفني يف
وزارة اإلعالم مع مطالب ســائر املوظفني
يف القطاع العام الســاعني إىل تعديل بدالت
النقل يف حني تعود إىل الواجهة املســاعي
إىل تحقيق العديد من املطالب املزمنة منها
إعادة السري باقرتاح قانون افادة متعاقدي
وزارة اإلعــام من رشعــة التقاعد ،كما
إفادة اإلعالميني يف الــوزارة من بطاقات
هاتفية مجانية تســهيالً لعملهم ،وإقرار
تعديل مرسوم بدل اإلنتقال عن كل مهمة
تغطية ملندوبي الوكالة الوطنية لإلعالم بما
يتماىش مع تغري سعر الرصف ،أو تزويدهم
قسائم محروقات إلتمام املهمات املطلوبة
منهم ،إىل جانب إفادة املتعاقدين مع الوزارة
من الدرجات الثالث التي نص عليها قانون
سلسلة الرتب والرواتب سنة  2017واملعلق
العمل بها منذ إقرارهــا ،ورفع إعتمادات
الفنيــن واإلنتاج يف إذاعــة لبنان والعمل
عىل ترشيع ملــف رشاء الخدمات لصالح
مديريتي الوكالة الوطنية والدراسات عرب
مجلس الوزراء.
يف سياق متصل ،أوضحت رئيسة دائرة
االنباء العامة رنا شهاب الدين أن الرسالة
املهنية للزمالء يف اإلعالم وحسهم الوطني
حاال دون اإللتــزام بــاإلرضاب املفتوح
ملوظفي اإلدارة العامة منذ أشــهر ،قبل أن
يدفعهم تفاقــم التحديات اليومية وغياب
املســاعي الجدية إليجاد حلول ملطالبهم
املرشوعة إىل التصعيد ،مشددة عىل أن غياب
املقاربة الجدية ملطالبهم التي ســيحملها
وزير اإلعالم إىل املسؤولني ستدفعهم حكما ً
إىل اإلرضاب هذا األسبوع.

وزير اإلعالم مشاركًا في الجمعية العمومية للعاملين في الوزارة

إنجاز االســتحقاق االنتخابــي ،ورضورة
تفعيــل عمل املجلس النيابــي لجهة فتح
حوار شامل حول مختلف امللفات واملواضيع
التــي تحتــاج إىل تفاهم وطنــي حولها،
للوصول إىل بنــاء الدولة العادلة والحاضنة
لجميع أبنائها ،دولــة املواطنة ،وبعيدا ً من
االصطفافات الطائفية املذهبية».
وفيما أوضح املكتب اإلعالمي للبزري
أن الزيارة تناولت بحث األوضاع والتطورات
السياسية يف الساحتني اللبنانية واإلقليمية،
ورضورة اإلرساع يف تأليف حكومة من أجل
معالجة املشــاكل الحياتية الضاغطة التي
ترهق املواطنــن .قال حمود« :كانت زيارة
رضورية لالنتخابات النيابية وما رافقها من
حوار وطني محــي وإقليمي وعاملي .نحن

مرتاحون جدا للمرحلــة ،وال نرى األزمات
االقتصادية إال جزءا ً من الحرب عىل املقاومة
وعىل شعب املقاومة ،وبإذن الله تعاىل سيتم
تجاوز هذه املحــن بتوحيد الصف وصالبة
املوقف».
كما كرست روتني يوميــات املدينة،
زيارة املســؤول الســيايس لـ»الجماعة
االسالمية» يف صيدا الدكتور بسام حمود
اىل النائب سعد ،وجرى بحث األزمات التي
تالحق املواطنني ومن بينها مخالفة بعض
أصحاب املولدات التســعرية الرسمية وتم
التأكيــد عىل رضورة التقيد بالتســعرية
الرســمية ورفض قطع التيار الكهربائي
ووقوف املدينــة صفا ً واحدا ً ضد أي ابتزاز
يمارس عىل املواطنني.

مســـاحة حـــرّة

الــدكــتـــور شـــربــل عـــازار

ٌ
الس ِّيد؟
رئيس َس ِّيد أم رئيس بأمر ِ َ
(*)

ليســت هي امل ّرة األوىل التي ينقلب فيها أمني عام «حزب الله»
السيّد حسن نرصالله عىل خطابات سابقة.
فقد َســب ََق له غداة تفجري مرفأ بريوت أن أعلن أنّه يقف َ
خلف
الدولة اللبنانيّة وقضائها ويتبنّى ما سوف يصدر عنها.
وإذ بعد حني وألسباب مجهولة معلومة أصبح القضاء بالنسبة
له منحازا ً ومسيّسا ً ويخضع لتوجيهات السفارات.
فانســحب قايض التحقيق العديل فادي صوّان ،وتع ّرض خلفه
القايض طارق البيطار وال يزال ،اىل شــتّى أنواع الضغوطات وصوال ً
وزير
للتهديدات املبارشة يف حَ َرم قرص العدل ،وصدر األمر ،بلســان ٍ
قاضِ ،ب َش ِّل مجلس الوزراء ومَنعِ ه من االنعقاد لفرتة طويلة ووصلت
ٍ
األمور اىل مشارف حرب أهليّة جديدة بفعل الهجوم العلني املس ّلح
اللبناني بقيادته الحكيمة ،ك ّل
عىل عني الرمانة حيث كان للجيش
ّ
الحكمة والشجاعة ملواجهة املوقف و ِلوَأْد الفتنة يف مَهدِها.
(سنتان م ّرت عىل تفجري مرفأ بريوت ولم تنتهِ األيام الخمسة
التي وُعِ دنا بها لكشف الحقيقة)
هكذا أيضا ً البارحة ،إنقلب السيّد حسن نرصالله عىل مواقفه
بني خطاب وآخر وانتقل برسعة الربق من ِض ّفة اىل ِض ّفة معاكسة.
فبعد أن كان موقفه الرصني والواضح والرصيح هو الوقوف
َ
ّ
يختص بموضوع ترســيم الحدود البحريّة مع
خلــف الدولة يف ما
العدو الصهيوني ،فإذا به يف خطابه األخري يعلن باملبارش ّ
أن «األمر
يل» ،واملوت يف الحرب استشهاد ،والحرب أرشف والذهاب اىل الحرب
أرشف بكثري ،واىل كل ما شابه.
لــن يختلف اثنان عىل ّ
أن وراء تبدّل موقف «حزب الله» ما هو
ّ
خاصة أن لبنان
أبعد من نزاعات بحريّة ونفطيّة بني إرسائيل ولبنان،
أبلغ األمم املتحدة منذ عرش ســنوات ّ
أن حدوده البحرية هي الخط
 .23وبالرغــم من الهمروجة املهزلــة ،او الكذبة التي حصلت منذ
سنتني لتعديل املرســوم  6433للوصول اىل الخط ّ ،29٩إل ّ
أن لبنان
مجتمعا ً إبالغ املفاوض آموس هوكشتاين ّ
ِ
أن حدوده
الرسمي أعاد
هي الخط .23
إذا ً ُ
«شــو عدا ما بدا» خالل فرتة أيام لكي يط ّل السيّد نرصالله
فيحدّد الحدود واألوقات واألســابيع واالحداثيات ويعلن مجددا ً ان
املقاومة ليست بحاجة اىل اإلجماع وال اىل موافقة أحد وهي صاحبة
القرار وطليقة اليدين يف منازلة امريكا وارسائيل وحلفائهما؟
إن إعالن أمني عام حزب الله يف خطابات سابقة ّ
ّ
أن مال الحزب
ورواتبه وتدريبه وسالحه هي من إيران ،و ّ
أن قائده وسيّده وحُ َسيْنَه
هو املرشد األعىل للجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة السيّد عيل خامنئي
يجعل التساؤل مرشوعاً ،لصالح ومصلحة َم ْن كان خطاب الحرب
الذي أعلنه الســيّد نرصالله يف ظ ّل املفاوضــات والتحوالت الكبرية
الجارية يف املنطقة؟
مُلفِ ٌت موقف غبطة البطريرك الراعي من بقاعكفرا بلدة شفيع
لبنان يف الســماء القديس رشبل ،موقف أ ّكد فيه أنّه« :ال يحق أليّ
فئة أن تُ ِّ
نصب نفســها مكان جميع املرجعيات الدستوريّة وجميع
املكوّنات اللبنانيّة وأن تق ّرر مصري لبنان».

طبعا ً دولتنا العَ ِليَّة ،الرئاســة ،رئاسة الحكومة ،الوزراء  ...ال
تندهي ما يف حدا.
وحده انربى رئيــس التيّار الح ّر النائب جربان باســيل وعىل
جَ ري عادته يف اســتباق الجميع ،وو ّزع فيديو بصورته وصوته بعد
أن أطربته معادلة الســيّد حسن نرصالله الجديدة كاريش وما بعد
كاريش وما بعد ما بعد كاريش ،فقد قال باســيل بصوت جهوري
وبثقة زائدة بالنفس:
« -نحنا بدنا نحافظ عىل الكرامــة الوطنية ...ورقة املقاومة
هي عنرص قوة للبنان ت ن ْ َر ِّســم الحدود ون ِْستَخرج موارد ِونْحَ ّ
صل
الحقوق.
 هيك بتترصّف الدولة القويّة وهيك بتنحفظ الكرامة الوطنيةوهيك بتكون السيادة».
هذا الكالم املتك ّرر بتوقيته وحَ ر ِفيَّتِه ينفي التوصيف السيايس
ا ُملعتمد لعالقة النائب باســيل وما ومن يمثل مع «حزب الله» حيث
يُقال إنّه تحالف مبني عىل ثنائيّــة تبادلية قوامها ،أَعطني الحُ ْك َم
والرئاسة ،وانا أ ُ َغ ّ
طي وأحمي سالحَ ك.
ِ
ال األمر ليس كذلك.
فالعالقة بني التيّار الح ّر و»حــزب الله» ذهبت حتى أبعد ممّ ا
وصفها الوزير التيّاري الســابق بيار رفول حــن أ ّكد وك ّرر وأرصّ
أن التيّار العوني ،من املؤســس اىل الرئيس اىل القاعدة ،هو جز ٌء ال
يتجزأ من محور املمانعة ،وقد انترصنا .النائب باســيل يذهب أبعد
حني يربط وجود الدولة القوية والكرامة الوطنية والسيادة بوجود
املقاومة كونها عنرص قوة لبنان حسب زعمه ،تماما ً كما يف إيران،
قائدة املحور ،حيث الحرس الثوري هو حامي الدولة والنظام وليس
الجيش الرسمي اإليراني.
النائب باسيل صادق يف إعالن إيمانه وانتمائه وانتماء تيّاره اىل
املحور الذي يقوده السيّد نرصالله يف لبنان تحت إمرة املرشد األعىل
يف إيران .نحن نحرتم َ
خيَار التيّار الح ّر يف االنتماء اىل املحور اإليراني،
كما احرتمنا َ
خيَار القوميّني والبعثيّني يف انتمائهم اىل خارج الوطن،
فال أحد يُجادل اآلخر يف إيمانه ومعتقداته.
إنّما نحن ما زلنا وسنبقى نؤمن بلبنان الحياديّ ا ُملستق ّل ونلتزم
بدستوره وبمواثيق وقرارات األمم املتحدة وننتمي اىل جامعة الدول
العربيّة ونحمل قضاياها.
من قلب املحور اإليراني ،النائب جربان باسيل هو ّ
مرشح جدّي
لرئاسة الجمهورية اللبنانيّة التي تحميها املقاومة وسالح املقاومة
وسيّد املقاومة.
نداء عاجل و ُملِحّ  ،اىل ك ّل القيادات الروحيّة والوطنيّة والسياسيّة
والنوّاب السياديّني واملســتق ّلني والتغيرييّني الرافضني لهيمنة هذا
املحور الذي أخذ ويأخذ لبنان اىل االنهيار واىل جهنّم،
إحذروا ّ
فخ الذهاب اىل أيلول من دون ان يكون يف جعبتكم اسم
رئيس الجمهورية ا ُملق ِبل.
مسؤوليتكم تاريخيّة مصرييّة وجوديّة.
بدنا رئيس َسيِّد،
مش رئيس بأمر َ
السيِّد.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»
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مواطنون يعبّرون عن غضبهم المكبوت بأبشع الصور

تعذيب الحيوانات ليس ّ
فشة خلق

عنف جسدي يطاول الحيوانات ،وسوء معاملة تؤدي الى الموت ،ظواهر ليست جديدة في المجتمع اللبناني لكنها تشهد تفاقمًا ملحوظًا مع
تحول الناس الى طناجر ضغط مستعدة لالنفجار في كل لحظة لتكون الحيوانات بعد أنفسهم أولى ضحاياها .كالب شاردة هائمة في الشوارع
أو معززة مكرمة داخل البيوت تتحول مثل غيرها من الحيوانات األليفة الى فشة خلق يعبر من خاللها بعض اللبنانيين عن غضبهم المكبوت
ونقمتهم المتفجرة كما عن عقدهم الكثيرة الكامنة في عمق الالوعي وبعض الموروثات االجتماعية واألخالقية البائدة.
زيـــزي إســطــفــان
بتواتر ملحوظ تــزداد قصص تعنيف
الحيوانات التي تخرج اىل العلن عرب وسائل
التواصــل االجتماعي لتثري الــرأي العام،
ومقابل كل قصة مفضوحة ال شــك هناك
عرشات القصــص التي ال يعــرف بها إال
مرتكبوها وضحاياها ترقى اىل حد الجرائم.
ظاهرة قديمة قد يقول البعض ،فلطاملا تلذذ
بعض الشــبان واألطفال يف تعذيب الكالب
والقطط وغريها وتفننوا بذلك كما لو كانت
لعبة مســلية ،ولكن مع والدة وعي متزايد
تجاه حقــوق الحيوانات ورفع الصوت من
قبل الجمعيات التي تعنى بالرفق بها ومع
انتشــار موجة تربية الــكالب والقطط يف
املنازل بشكل غري مســبوق ،صار تعذيب
الحيوانات وقتلها ظاهــرة تتخطى فكرة
التســلية واللعب لتعكس واقع اللبنانيني
تعذيب الكالب
النفيس املــأزوم وحالتهم االجتماعية التي
أوضاعها وطرق تربيتها بعد أن كان قانون
يسيطري عليها الغضب والنقمة عىل كل ما
العقوبات اللبناني يتضمن العديد من املواد
ومن حولهم.
التي تعاقب عىل تعذيب وأذية الحيوانات.
امرأة تطلــق النار عىل كلب شــارد
وترديــه أمــام أبنائها بحجــة أنه هاجم
للعنف ضد الحيوانات أسبابه
أحدهم قبل شهر ،شبان يتفننون يف تعذيب
تعــرف الســيدة معــوض أن هذه
كلب وتعليقه عىل شجرة «باملقلوب» وتركه
الظاهرة موجــودة يف العالم أجمع ولكنها
ليموت ،رجل يــرك كلبه تلتهمه النريان يف
يف لبنان تأخذ بعدا ً آخر ،أوال ً بســبب كثرة
كاراج قرب البيت نشب فيه حريق ألنه نيس
الحيوانــات الشــاردة التــي ال تلقى أي
وجوده لشدة سكره ،أطفال شوارع ينهالون
متابعة أو مراقبة من قبــل وزارة الزراعة
عىل كلب بالرضب بعصا غليظة ويرفسونه
أو البلديات ،وثانيا ً بسبب انتشار قصصها
بأرجلهم يف إحدى الزوايا،عجوز ترتك هرتها
عىل وسائل التواصل بشكل كبري ألن لبنان
بال ماء او طعام ملدة أسبوع ألنها لم تسمع
بلد صغري وناسه يمضون الكثري من وقتهم
كالمها وحصان يــرك خارجا ً ليتجمد من
الربد يف عز الثلج والجليد ،ومراهق يغ ّ
عىل هذه املواقع .ويف تحليل أعمق تقول إن
طس
الحيوانات الشــاردة وال سيما الكالب تولد
هرة يف املياه ويتفنن يف خنقها وآخر يدفنها
خوفا ً وتوترا ً عند البعض ورفضا ً لوجودها
يف الرمال...يف منطقة زرارية الجنوبية شاب
بحيث يشــعرون أنهم يف حالة حرب معها
ع ّلق كلبا ً بشكل وحيش وقام برضبه حتى
ألنهــا تضمر األذية لهــم ويجب مقاتلتها
كادت قدماه تنفصالن عن جســمه وفق
واالنتصار عليها .يف عقولهم التي شــهدت
مــا رأى كل اللبنانيني يف رشيط بثته إحدى
القنوات التلفزيونية ،وبيك آب يسحل كلبا ً
حروبا ً كثرية ،هي مصــدر تهديد لذا حني
يرون كلبــا ً ال يرونه عىل حقيقته بل يرون
وراءه .فيديوات مؤملــة تنترش عىل مواقع
فيه مجموعــة كالب أو
التواصــل ويف اإلعــام
حتى هررة ترتبص بهم...
وقصص تعذيب وتعنيف
ومن جهة أخــرى تؤكد
روتها لنا الســيدة ثريا
معوض مؤسسة ومديرة أطفال الشوارع الغارقون الســيدة معــوض ،كما
في الظلم والقهر
يالحــظ كل مــن يعيش
جمعية AFAP Lebanon
يف هــذا البلد املــأزوم،
للرفــق بالحيوانات ويف يمارسون قهرهم على
«أن النــاس لــم يعودوا
جعبتها الكثري من األخبار كالب الشوارع وقططها
«طبيعيني» كمــا كانوا
عن سوء معاملة وإهمال
سابقاً ،معظمهم إن لم نقل كلهم يعانون
شــديد تلقــاه الحيوانات الشــاردة كما
من خلل نفيس مــا ويحتاجون اىل متابعة
الحيوانات األليفة حتــى يف بعض املالجئ
نفســية لذا ففي بعض الحاالت القصوى
التي يفرتض ان تكون مالذا آمنا ً لها كما يف
يعمد بعض هؤالء اىل مقارنة حياتهم بحياة
بعض البيوت التي تأويها.
الحيوانات األليفة فــرون الكلب يف أفضل
نســأل الســيدة معوض عــن هذه
حاالته يأكل ويعيــش يف بيت يؤمن له كل
الظاهرة التي تتابعها عن كثب وأســباب
تفشيها يف لبنان ال سيما أن قانونا ً شامالً
احتياجاته فيما هم غري قادرين عىل تأمني
أساســيات الحياة فتزداد النقمة عندهم
صدر يف لبنان يف  5أيلول  2017يحمل الرقم
تجاه هذه الحيوانات وحتى تجاه الجمعيات
 47يحمي حقــوق الحيوانات ويعاقب كل
التي تهتم بحقوقه فيما اإلنســان يف لبنان
من يعتدي عليها وييسء معاملتها ،وينظم

تفنّن في التعذيب

عمل وحشي

بين من يحبهم ومن يعذبهم

مهمل ال يجد من يطالب بحقه».
وثمة عامل أسايس يضاف اىل النقمة
فيغذيها وتغذيه هو عامل تعاطي املخدرات
واملسكرات حيث ال يعود اإلنسان يف وضعه
الطبيعي (غري الطبيعــي يف األصل) يقوم
بترصفات عنيفة غري واعية تجاه الناس او
الحيوانات.
تكثــر التحليالت النفســية من قبل
االختصاصيني ومــن يهتمون بالحيوانات
لكنها تجمع عىل أن اإلنسان الذي يعاني من
مشاكل نفسية وحياتية يسعى لالستقواء
عىل من هو أضعــف منه قد تكون الزوجة
او األوالد ويف هــذه الحالة هي الحيوانات.
ومع وجود قانون العنف األرسي الذي بات
يخشاه الرجال صارت الحيوانات املنزلية او
الشــاردة هي فشة الخلق يعرب من خاللها
الفرد عن تحديه للمجتمع« :بدي اقتلو وما
حدا إلو معي يش» قالها أحدهم حني ووجه
بقتله كلبا ً شارداً.

تحدي القانون

أزمات عاتيــة تراكمت عــى كاهل
اللبنانــي وحولته قنبلــة موقوتة جاهزة

فيديو حرّك الرأي العام

آثار نفسية

الرفــق بالحيــوان يتضافران ليشــكال
لالنفجــار ،أتــت لتضــاف اىل عقود من
مرتعا ً لترصفات عنيفة تجاه الحيوانات
الحــرب لم تمــح تداعياتها مــن ذاكرته
الشاردة .أطفال الشــوارع الغارقون يف
وترصفاتــه بعد ،جعلته مســتعدا ً للعنف
الظلم والقهر يمارسون قهرهم عىل كالب
حني يتاح له ذلك .لكن األســوأ يف هذا كله
الشوارع وقططها وهو أمر ال يحتاج اىل
تقول الســيدة معوض غياب كيل للمراقبة
تأكيد ويمكن رؤيته بالعني املجردة يف كثري
وتطبيق القانون من قبــل املعنيني .ال بل
من املناطق .ســابقا ً ما كان أحد ليهتم
تؤكد أن العنف تجــاه الحيوانات قد ازداد
لكن اليوم بات الرأي العام أكثر حساسية
عرشة أضعاف بعد صــدور قانون حماية
تجــاه هذا األمر .حتــى أصحاب الكالب
الحيوانــات وكأن املواطنني اعتادوا تحدي
الذين يربونها يف البيوت واعتادوا تدليلها
القانون واملعنيني اعتادوا تجاهل تطبيقه.
بات جزء منهم ،بسبب القلة
حتى البلديات التي تستطيع
والضغط النفيس يهملونها،
مآو
القيام بدور مــا إليجاد ٍ
ال يطعمونهــا يرتكونها بال
للكالب والقطــط املرشدة ال
علّقَ كلبًا بشكل
طبابة أو دواء تعاني بصمت
تقوم بــأي إجراء وقد عمدت
أكثــر من بلدية اىل تســميم وحشي وقام بضربه داخــل البيت مــن أوضاع
الكالب الشاردة وقتلها ووزارة حتى كادت قدماه مخزية كما يؤكــد د .رزق
او يتعاملــون معها بعنف
الزراعــة غائبة عن هذا األمر
تنفصالن عن جسمه
جسدي او لفظي.
تماماً« .ملــاذا ال يحدث عنف
ضد الحيوانات يف دبي مثالً تســأل السيدة
محبو الحيوانــات وجمعيات الرفق
معوض ،وتجيب بنفسها ألن القانون يطبق
بالحيوان يسترشسون يف الدفاع عن هذه
بحذافريه والعيــون املراقبة عرشة عرشة
املخلوقات الضعيفة ويحولون كل حادثة
لتمنع اي اعتداء فيما عندنا العقلية القبلية
عنف اىل قضيــة رأي عام ليتفاعل معها
ال تزال تعتز بتحدي القانون».
الناس واملســؤولون .ولكــن هل يكفي
هذا التفاعل لتغيــر األوضاع والحد من
بين الفقر والوعي
العنف؟ ال شك أن الحمالت أعطت نتيجة
مسكني لبنان ومســاكني أهله الذين
كما يقــول الطبيب «بتنا نــرى الكثري
باتوا يعيشــون تحت خط الفقر بدرجات
من الناس يحملون إلينــا او اىل املالجئ
عىل أبــواب جهنم ،غاضبــن ناقمني عىل
والجمعيات حيوانات شاردة وجدوها يف
مســؤوليهم ،يرصخون وال من يســمع
الشارع ،مريضة او بحاجة اىل مساعدة،
رصاخهم ،يســتغيثون وتصــم اآلذان عن
كمــا نرى وعيا ً لدى النــاس يف االهتمام
اســتغاثاتهم ،يعذَّبــون وهــم صامتون
بحيواناتهــم رغم وجود إهمال وســوء
فيســتدير بعضهم نحو مخلوقات تتعذب
تــرف يف بعض األحيــان .لكن األمور
بصمت مثلهم وال تتكلم ليمارســوا عليها
تبدلت وازداد الوعي ويمكنني الجزم بأن
نقمتهم.
ظاهرة تعنيف الحيوانات ليست متفشية
يف األطراف كما يف املناطق الشــعبية
يف املدن .لكــن القانون اللبناني ال يحمي
والفقرية تكثر عمليات تعذيب الحيوانات
الحيوانات بشــكل واضح .أليس الصيد
كما تقول الســيدة معــوض وكما يؤكد
العشــوائي عنفا ً تجاه الحيوانات؟ أليس
لنا الطبيب البيطــري د .أنور رزق .هنا
ذبح الخراف أمام بعضها عنفاً؟».
حيث الفقــر وانعدام التوعيــة وثقافة
نسأل الطبيب بشكل عابر عن مدى
تأثري العنف عىل الحيوانــات فيؤكد انه
يمكن ان يتسبب بأذى جسدي او نفيس
للحيوانات ويولد لديهــم خوفا ً وانطوا ًء
وتغريا ً يف السلوك والترصف.
ختامــا ً رغم بعــض الوعي تقول
السيدة معوض «نحن بحاجة اىل تربية
األجيال عىل احرتام الحيوانات ،هنا يبدأ
التغيريالحقيقــي ،وحــن نربي أوالدنا
عىل هــذا املنطق يترشبونــه أكثر من
أي قانون .نحن نفقد إنســانيتنا حني
نيسء معاملة الحيوان» جملة تنهي بها
معوض حديثها لتشكل اختصارا ً لحالة
تشهد فيها اإلنســانية أبشع تجلياتها
فعالً وردة فعل.
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعــو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمــة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات
الخاضعني ،املكلفني الواردة أسمائهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
مطبعة املتن الحديثة نصور ورشكاه
SOLAR POWER
ارا وموسيس برسوميان  -سولييه جريار
مؤسسة هنري واكيم
ريتي
كادونس
نترسف NETSERVE
أف أند بي فنترش هولدنغ ش.م.ل
تراند سرتز ش.م.م
ام-يس-جي للتصدير ليمتد
 PRO P.O.S sarlرشكة محدودة املسؤولية
محطة مراد اخوان
بريمري انفورمايشن تكنولوجي ش.م.م
رشكة معلوف لالعمال والخدمات ش.م.م
رشكة ابناء محمد غربية للتجارة بواسطة وكيل التفليسة
املحامي حسني جابر
رشكة ميغا كومبيوترسيتي ش.م.م
رشكة املرشبية للمقاوالت ش.م.م
رشكة افران و باتيرسي تفاحة
رشكة فوبور طرابلس ش.م.ل
اورينتال مودرن تكنولوجي ش.م.م.
بارتر كارد لبيانون ش.م.ل
رشكة ترافكو ش.م.م
جورج نرصي حامض
غالمور ش.م.م
رشكة نيو فود تكنولوجي ش.م.ل
ساكرو سنكت ش.م.م SACROSANCT S.A.R.L
سارانا ش.م.ل
ترايدكس ش.م.م
هوا للتوزيع ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة املحامي
روكز القسيس
لورديني غروب ش.م.م
اسكوالب
تي اند اي  -تيم  -ش.م.م.
رشكة املسري للتجارة (محمود الخرض واوالده) ش.م.م
اوسداكوم ش.م.ل
يلو دياليتس ش .م  .ل
رشكة محامص األندلس ش.م.ل
رسفيو-كوم
رشكة اف ام يس غروب ش.م.ل
كالريي فانليان ش.م.ل
رشكة نارجوتكس نادين سجعان ورشكاؤها توصية بسيطة
KAROLYN BROWN
جلوبال داتا نتورك انجنري ش.م.م.
)LEBANESE HEALTHCARE MANAGEMENT (L.H.M
OLIQUID
Promotion and Solution / Dynamic Motion sal
رشكة الرشق االوسط وشمال افريقيا للصحة ش م ل
احمد حسن حسنني
ماسرت هوم ابالينسز ش.م.م
Master Home Appliances S.A.R.L
اي.اكس.آي (لبنان) ش.م.ل
الفا كابا ش.م.م ALPHA KAPPA S.A.R.L
برنت ووركس ش.م.ل
رشكة جبل لبنان للسياحة والسفر ش.م.م
رشكة أوتيوم ش.م.ل
انجازات  INJAZATش م ل
كراون ايجنتس اليابان املحدودة  -مكتب فرع
مرييانا الداموري ورشيكها
جاد للمياه
رشكة ب  .ا  4 .ش.م.م
رشكة شيخ االرض وعمار لالخشاب ش.م.م
ترايد اند رسفيسز
عبد القادر احمد مكية
محي الدين عبد القادر الدادا
هوم بالس ش.م.م
فالمينا -جورج ارسالنيان ورشكاه-توصية بسيطة
بواسطة وكيل التفليسة املحامي بولني حلو
الرشكة السويدية اللبنانية للسكاكر والحلويات ش.م.ل
رشكة الخرضوات الحديثة
اي تي يس
مؤسسة ماجللون الكرتونيكس بواسطة وكيل التفليسة
املحامي سلوى املشطوب
مؤسسة رشباتي للكلسات بواسطة وكيل التفليسة
املحامي هاني سليمان
رشكة الباسيو ش م ل
رشكة جي بي اس ش.م.ل
برتول غاز (ميشال جورج خوام)
اراكس بالزا
رشكة الرشقاوي التجارية
رشكة اديب وعصافريي
افران الباغيت
مؤسسة جوزيف عرب التجارية
رشكة تي شريت الين
الشمال للهندسة واملقاوالت ش.م.م
بدوي سايد معوض
رشكة الداكو ش.م.م
كايف نوفو ش.م.ل
رشكة بيكاج ش.م.م
مؤسسة صليبا للموبيليا والديكور /محمد صقر
فريتول ب س virtual -
معمل كازوز جلول بواسطة وكيل التفليسة املحامي حسني جابر
رشكة ميتالو
الرشكة العربية اللبنانية للسياحة والسفر ش.م.م
مؤسسة الرجاء
ميديا بارتنرز ش.م.ل
ك غروب ش.م.م
بقسماطي للتجارة
رشكة مديمكس ش.م.م
( J.J.Cجوزيف اييل شقرا)

رقم
املكلف
83977
1689378
88671
89056
90239
90266
197580
197909
198006
198277
198452
198937
199288
199289

رقم الربيد املضمون
RR223259482LB
RR223260596LB
RR223261319LB
RR223261367LB
RR223261455LB
RR223261472LB
RR223261574LB
RR223261605LB
RR223261614LB
RR223261631LB
RR223261645LB
RR223261676LB
RR223261702LB
RR223261716LB

تاريخ الزيارة
الثانية
26/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
20/04/2022
26/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022

تاريخ لصق
LIPANPOST
13/05/2022
17/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022

13/05/2022 20/04/2022 RR223261733LB 199564
200224
200486
189286
189944
190005
190096
190414
191504
191902
192314
192337
192585
192712

RR223261778LB
RR223261795LB
RR223261835LB
RR223261954LB
RR223261968LB
RR223261985LB
RR223262019LB
RR223262084LB
RR223262098LB
RR223262138LB
RR223262141LB
RR223262155LB
RR223262169LB

20/04/2022
26/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
26/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
21/04/2022

13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
17/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022

16/05/2022 27/04/2022 RR223262190LB 193473
195276
196166
196655
197359
3724203
3766067
1426135
189157
1719985
1611138
3732695
3764953
1248060
3755041
3377563
1285178
3548119
1731118

RR223262274LB
RR223262314LB
RR223262331LB
RR223262376LB
RR223262447LB
RR223262549LB
RR223262566LB
RR223262606LB
RR223262645LB
RR223262668LB
RR223262760LB
RR223262787LB
RR223262844LB
RR223262889LB
RR223262892LB
RR223262901LB
RR223262915LB
RR223262929LB

21/04/2022
27/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
21/04/2022
21/04/2022

16/05/2022
17/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
17/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022

13/05/2022 26/04/2022 RR223262963LB 201274
201407
201450
201787
202300
202812
200399
3421125
3729469
173673
174782
175530
175974
176792
179791
180013

RR223262977LB
RR223262994LB
RR223263014LB
RR223263028LB
RR223263045LB
RR223263059LB
RR223263147LB
RR223263181LB
RR223263439LB
RR223263442LB
RR223263473LB
RR223263487LB
RR223263500LB
RR223263575LB
RR223263615LB

26/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
20/04/2022
21/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
26/04/2022

13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
17/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
17/05/2022

17/05/2022 27/04/2022 RR223263632LB 180874
13/05/2022 21/04/2022 RR223263650LB 180931
13/05/2022 26/04/2022 RR223263685LB 181231
13/05/2022 26/04/2022 RR223263703LB 181610
19/05/2022 26/04/2022 RR223263725LB 182699
13/05/2022 27/04/2022 RR223263734LB 182724
183376
184156
184426
186247
187052
187667
187669
187859
180367
113559
116766
117117
117232
119644
121105
122222
124401
125643
125881
126587
126749
127823
128984
132344
2644760

RR223263779LB
RR223263796LB
RR223263819LB
RR223263884LB
RR223263907LB
RR223263915LB
RR223263924LB
RR223263941LB
RR223263986LB
RR223264045LB
RR223264108LB
RR223264125LB
RR223264139LB
RR223264160LB
RR223264187LB
RR223264200LB
RR223264332LB
RR223264363LB
RR223264377LB
RR223264417LB
RR223264425LB
RR223264434LB
RR223264448LB
RR223264505LB
RR223264672LB

26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
27/04/2022

13/05/2022
16/05/2022
20/05/2022
16/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
17/05/2022
16/05/2022
13/05/2022
19/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022

اإلثــنــيــن  ١٨تـمـوز 2022

رشكة اوديوبرو ش.م.م
رشكة فولتا
مؤسسة عجاج للتعهدات و املقاوالت و التجارة العامة
اوكسجني
محطة املنار ( نديم بويز )
رشكة راتكو ش.م.م -الرحباني للتجارة والصناعة
واملقاوالت ش.م.م
معماري ومعلوف فريت رسفيسز ش.م.م
كومبيوتر ايدج بروادكتس كاب ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة
مؤسسة حبيب مدور لهندسة واملقاوالت
اوتيكو
رشكة مركز املوارد الطبية ش.م.م.
جانيت خليل صالح
رشكة خياط اخوان  -دوي موندي
رشكة خياط التجارية
مؤسسة فضول روحانا للتجارة العام
مؤسسة انطوان الياس طعمة
لوجيان
مؤسسة الكوفري
بالك اند وايت هوم ابالنيسيز
حلويات البابا الشهرية
رشكة املساندة والخدمات للطائرات ش.م.ل
رشكة ابناء عبد الله زين التجارية
كاترنس فواياج (ش.م.م)
رشكة الصناعات السعودية للنوافذ املحدودة بي يف يس
اس.ا.جريانس ش.م.ل
X-PERTS Providers SAL
رشكة مركز الصوت والصورة ش.م.م
مؤسسة احمد عيل احمد
مارك عبدالله الدفوني
اسرت كومباني ش.م.م.
فود ترندز كوربوريشن
FOOD TRENDS CORPORATION SAL
رشكة البري القارح ورشكاه ش.م.م
رشكة جي.اي.غروب ش.م.م
محمود محمد سالم
HKJ Automotive S.A.R.L
حمرا  1405ش.م.ل
نجيب الفرد عسييل
جينا رانت اكار ش.م.م
بسما للتجارة العامة
سوفت سولوسيون ش.م.م.
مطبعة حبيب
نيكاس ليبانون ش.م.ل
رشا كبارة
فورتاس ش.م.م FORTESS S.A.R.L
غريب تكنوتيل ش.م.م
رشكة ارزاق ش.م.ل
رشكة وود اند وود بواسطة وكيل التفليسة املحامي سمري تاب
منيب صيقيل
بروفاسيونال فينانسيال كونسالتنيس ش م م
الرشكة املدنية مديم (رشكة مدنية)
واي اس اتو سايلز ش.م.م
رشكة دان للسياحة والسفر ش م م
نخلة ماركت ش.م.م.
رشكة كونسرت اكشن مانجمنت اسوشيتس ش م ل
رشكة احمد ابراهيم الحاج ورشكاه  -الحاج بالل للمحروقات
رشكة BHC1 S A L
CRYSTAL - DECO SARL
ال.بي.اش ش.م.ل
شارل عسييل
الرشكة املتحدة للفنادق ش.م.م.
ساره انرتناسيونال (عمر عبد الله ياسني و رشيكه للتجارة)
شادي امني غرز الدين
ادفانسد ميكانيكال كونرتاكتورز
Advanced Mechanical Contractors SARL
مارلني كراون ش م م Marlen crown sarl -
كولن كونرتاكتينغ ش.م.م
عبدلله مروان عيىس
وانليان اخوان
محمود مصطفى حسني
اسماك الحاج نقوال (نقوال الياس الخوري)
رشكة بيفر التجارية ش.م.م
سكاي وايف ش.م.م.
سبورتا لتأجري السيارات ش.م.م
بوان فري ش م م
دورا طنوس اسكندر
كويك بايت  QUICK BITEلصاحبها محمد زكريا سعاده
بريمري كوربورايشن ش.م.م
س اي فاكتوري ش م ل
غرين تاغ ش.م.م GREEN TAG S.A.R.L
PC DATA COMPUTERS AND TECHNOLOGY
رشكة املنتوجات العربية ش.م.م
انكوربوريتد برينرتز
شيكتوك غروب هولدنغ ش.م.ل
شيكتوك ش.م.ل
محمد مروان محمد رياض القادري
رشكة الحلف االخرض ش م ل
محمد عيل أسعد
رشكة الندى لتجارة مواد البناء ش.م.ل
رناد تورز ش.م.م.
A.M.B Group
سانتشوري كوميونيكيشنز ش.م.م.
Century Communications sarl
هيفاء محمد وهبي
فود بيفرييدج اند انرتتايمنت ش.م.ل
ال مارغوريتا
رشكة زووم ش.م.م ZOOM
رشكة شهيب الصناعية التجارية  /سيتكو ش.م.م
مؤسسة سوبرة للخيم
فيفت افنيو ش.م.م
صيدلية باخوس (باخوس ميالد جمعة)
االن جورج زهر
رشكة داييل برودكت ش م م
DAILY PRODUCTS CORPORATION SARL
رشكة احمد ابراهيم الحاج ورشكاه  -الحاج بالل للمحروقات
رشكة RHF Services SAL
ادفانسد ميكانيكال كونرتاكتورز
Advanced Mechanical Contractors SARL

RR223264709LB 111012
RR223264765LB 12782
RR223266758LB 1166077
RR223267254LB 75837
RR223267722LB 74933
3830
9086
8546
159641
189656
172732
179588
181057
181058
182740
182853
184928
185209
185455
188249
116497
118670
122768
126438
131480
3341
67751
70648
3704204
3474019

26/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022

13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
13/05/2022

16/05/2022 26/04/2022 RR223268453LB
RR223269312LB
RR223269785LB
RR223270085LB
RR223261897LB
RR223263411LB
RR223263561LB
RR223263663LB
RR223263677LB
RR223263748LB
RR223263751LB
RR223263840LB
RR223263853LB
RR223263867LB
RR223263969LB
RR223264071LB
RR223264142LB
RR223264227LB
RR223264403LB
RR223264482LB
RR223264743LB
RR223264757LB
RR223264947LB
RR223265063LB
RR223265077LB

26/04/2022
26/04/2022
20/04/2022
29/04/2022
27/04/2022
29/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
28/04/2022

13/05/2022
16/05/2022
13/05/2022
23/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022

16/05/2022 29/04/2022 RR223265390LB 1266597
102207
8736
1536814
2589628
2589846
2952489
368626
3133191
97295
88674
189415
390048
201534
3651952
181478
84267
194393
2774421
621288
1701422
1935541
1972722
2190045
2225350
2229818
2336265
2589701
2952326
2968679
436573
1984076

RR223266421LB
RR223269811LB
RR224491826LB
RR224492027LB
RR224492044LB
RR224492075LB
RR224492129LB
RR224492398LB
RR223261203LB
RR223261322LB
RR223261870LB
RR223262739LB
RR223263005LB
RR223263133LB
RR223263694LB
RR223264955LB
RR223893134LB
RR224491772LB
RR224491809LB
RR224491830LB
RR224491874LB
RR224491888LB
RR224491931LB
RR224491959LB
RR224491962LB
RR224491980LB
RR224492035LB
RR224492061LB
RR224492089LB
RR224492092LB
RR224492755LB

28/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
28/04/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
29/04/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
29/04/2022
05/05/2022
29/04/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
29/04/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
29/04/2022

16/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
18/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022

16/05/2022 05/05/2022 RR224492795LB 2121834
2257992
2556232
2634734
78669
2720637
960778
1223139
2049451
387419
390757
391356
392534
393502
3676993
400240
415166
421806
428628
447739
447742
456701
2238519
1206771
935568
468034
475311

RR224492866LB
RR224492910LB
RR224492945LB
RR224492971LB
RR224493040LB
RR224493107LB
RR224493124LB
RR224493226LB
RR224493274LB
RR224493305LB
RR224493314LB
RR224493328LB
RR224493393LB
RR224493416LB
RR224493495LB
RR224493518LB
RR224493549LB
RR224493566LB
RR224493623LB
RR224493637LB
RR224493685LB
RR224493946LB
RR224493950LB
RR224493963LB
RR224494218LB
RR224494270LB

29/04/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
05/05/2022
29/04/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
01/06/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
18/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022

16/05/2022 05/05/2022 RR224494337LB 485136
501414
522037
525645
900
3815
15502
7566
452894
1659817

RR224494371LB
RR224494439LB
RR224494460LB
RR224494615LB
RR224494629LB
RR224494646LB
RR224494694LB
RR224494734LB
RR224494765LB

05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
06/05/2022

16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022

16/05/2022 05/05/2022 RR224494867LB 2223466
16/05/2022 05/05/2022 RR224494875LB 2225350
16/05/2022 05/05/2022 RR224494884LB 2273462
16/05/2022 05/05/2022 RR224494955LB 2121834
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أحالم روسيا بإنشاء قاعدة بحرية
في البحر األحمر تتالشى
وفق معلومات مسؤو َلين استخبار َيين أميرك َيين تكلما مع
صحيفة "فورين بوليسي" شرط عدم اإلفصاح عن هويتيهما،
انهارت على ما يبدو آمال روسيا بإنشاء قاعدة بحرية في مدينة
"بورتسودان" على البحر األحمر الذي يبقى من أكثر الممرات المائية
ازدحامًا في العالم .راقب المسؤولون األميركيون هذا االتفاق بين
موسكو والخرطوم عن قرب ،علمًا أنه أصبح علنيًا للمرة األولى

في أواخر العام  .2020كان ذلك االتفاق ،في حال اكتماله ،ليمنح
روسيا مكانة استراتيجية راسخة في البحر األحمر الذي يمرّ به
حوالى  30%من حركة الحاويات في العالم سنويًا .وكانت تلك
القاعدة البحرية لتصبح أول موقع روسي في أفريقيا ،ويخشى
المسؤولون األميركيون أن تستعملها موسكو لفرض سلطتها
في المحيط الهندي.

إيمي ماكينون ،روبي غرامر ،جاك ديتش

يبدو أن طموحات روســيا يف البحر
األحمر اصطدمت بالديناميات الداخلية
املعقدة يف أوســاط القيادة العســكرية
الســودانية التي اســتلمت السلطة من
حكومة انتقاليــة مدنية بعد االنقالب يف
ترشين األول من الســنة املاضية .أعلن
نائب رئيس املجلس العســكري الحاكم،
الجنرال محمــد حمدان دقلــو ا ُمل ّ
لقب
بـ"حميدتي" ،عن دعمه ملوســكو ،لكن
حاول قائــد االنقالب ورئيــس الدولة
الفعــي ،الجنرال عبد الفتــاح الربهان،
تجنّب إبعــاد الغرب وحلفائه اآلخرين يف
املنطقة ،بما يف ذلك مرص.
يقول مســؤول يف االســتخبارات
األمريكية" :هم يــرددون بكل وضوح
يف الســماح للروس بالوصــول إىل هذا
سفن راسية في "بورتسودان" |  27نيسان 2021
امليناء ،ويحاولون حتى اآلن تأجيل هذه
استقرار القرن األفريقي ومنطقة البحر
االســراتيجية ،أمــام لجنة الشــؤون
الخطوة ويستعملون التكتيكات الالزمة
األحمر عموماً".
الخارجية يف مجلس النواب األمريكي ،يوم
لتأخريها .نحن ال نتوقــع إقرار صفقة
الخميس املايض" :اكتسبت روسيا نفوذا ً
بدأت املحادثات بني بوتني والرئيس
"بورتسودان" يف املستقبل القريب ،وقد
السوداني السابق عمر البشري للتفاوض
يف أفريقيا خالل السنوات القليلة املاضية
تبحث روســيا عن خيارات أخرى إذا لم
حول احتمال توســيع الوجود البحري
أكثر من أي جهة خارجية أخرى".
ينجح هذا االتفاق".
الرويس يف الســودان يف العــام .2017
لطاملــا كانت النقاشــات املرتبطة
أطلقت روســيا مغامرات واسعة يف
لكن بعد إسقاط البشري خالل انتفاضة
بالقاعدة البحرية الروســية يف السودان
أفريقيــا خالل الســنوات األخرية كجز ٍء
شــعبية يف العــام  ،2019تأجّ ل ذلك
متقلبة عىل مر الســنني ،وقــد دفعت
من طموحات الرئيــس الرويس فالديمري
االتفاق حني راحت الحكومة االنتقالية
املحللني إىل التســاؤل
بوتــن لتوســيع نفوذ
تحاول إنهــاء عزلة البلــد الدولية .يف
حول احتمال استبعاد
بلده العاملي رغم تاليش
أواخــر العام ّ ،2020
وقعت موســكو
هــذا الخيــار نهائياً.
قوتــه الناعمة وضعف
ونرشت نســخة من اتفــاق مدته 25
ورصّ ح ســـــــيغل
اقتصاده .حــن كانت
بشــكل أحادي الجانب يف محاولة
سنة
لصحيفــة "فوريــن
ٍ
موســكو تســتعمل
أطلقت روسيا مغامرات
واضحة إلخضاع السودان.
بوليــي"" :أظــن أن
مواردهــا العســكرية
دعت نســخة من ذلــك االتفاق إىل
لتنفيذ غزوها الشــائب واسعة في أفريقيا خالل الجيــش الســوداني
الســماح ملوســكو باالحتفــاظ بأربع
ألوكرانيــا ،حرصت يف السنوات األخيرة كجز ٍء من يحاول التالعب بجميع
سفن بحرية عىل ســاحل البحر األحمر
األطــراف .هم يريدون
الوقت نفسه عىل توسيع
طموحات بوتين لتوسيع
يف السودان .يف املقابل ،يُفرتض أن تقدّم
تملق روسيا ،لكن يدرك
بصمتها يف مســاحات
نفوذ بلده العالمي
روســيا معدات عســكرية ومساعدات
الجيش يف الوقت نفسه
غري مســتقرة ومناطق
حكومية أخرى إىل السودان.
أن الــروس ال يقدمون
رصاع متعددة يف أفريقيا،
لكن قائد الجيش السوداني ،الجنرال
منافــع كثرية ،مــا يعنــي أن األموال
بما يف ذلك مايل ،وليبيا ،وجمهورية أفريقيا
محمد عثمان الحســن ،أعلن يف حزيران
والرساميل االستثمارية لن تتدفق إال بعد
الوسطى .كما أبرمت روسيا صفقات لبيع
ّ
تجديد دور الجهات املانحة الغربية".
 ،2021أن االتفاق ال يزال قيد املراجعة ،
وشغلت
األسلحة ،وأطلقت حمالت تضليل،
وذكر أن املجلــس الترشيعي (أي الهيئة
لم تتجاوب ســفارة الســودان يف
مرتزقة من "مجموعة فاغنر" التي تُعترب
املســؤولة عن املصادقة عىل هذا النوع
واشــنطن مع طلبات التعليق عىل هذه
عىل نطاق واســع فرعا ً تابعــا ً للجيش
من التدابري خــال املرحلة االنتقالية) لم
املســألة .لكن قال متحدث باسم وزارة
الــرويس ،فحصــل الكرملــن بذلك عىل
يتش ّكل بعد.
الخارجية األمريكية" :سيؤدي أي اتفاق
نفوذ خارجي كبري رغم قلة اســتثماراته
تُعترب هذه االنتكاسة انتصارا ً محتمالً
بحري من هذا النوع أو أي شــكل آخر
الخارجية املبارشة يف القارة.
صغريا ً للواليات املتحدة التي تحاول كبح
من التعاون األمني مع روســيا إىل عزل
يف هذا السياق ،قال جوزيف سيغل،
نفوذ أهم خصومها الجيوسياســيني يف
النظام العســكري السوداني وإضعاف
مدير األبحاث يف مركز أفريقيا للدراسات
روســيا ليســت الدولة الوحيدة التي تحاول
توســيع نطاق نفوذها يف موانئ البحر األحمر يف
هذه املنطقة .انضمّ ت اإلمــارات العربية املتحدة
إىل هذه املوجة يف األسابيع األخرية أيضاً ،فلوّحت
بصفقة مرفئية تبلغ قيمتها  6مليارات دوالر وقد
تنافس صفقة "بورتسودان" .برأي الخرباء ،تثبت
رغبة الحكومة يف اســتمالة املستثمرين األجانب،
رغم استمرار تصفية الحسابات السياسية راهناً،

أن مجموعة إضافية مــن أصول الدولة أصبحت
متاحة أيضاً .يوضح هادسون" :تقترص املسألة
عىل جني املال .هم مفلسون بالكامل ،لذا يعمدون
إىل بيع أصول الدولة بأسعار أدنى من قيمة السوق
ألنهم يحتاجون إىل ضخ األموال النقدية".
بدأت املنطقــة تزداد ازدحامــاً ،فقد افتتحت
الصني أول قاعــدة بحرية خارجية لها يف جيبوتي،
عىل مدخل البحر األحمر .ويشــمل هذا البلد أيضا ً

ّ
عــر املســؤولون األمريكيــون
والفرنســيون عن قلقهم مــن األعمال
الوحشــية املرتكبــة عىل يــد مرتزقة
"مجموعة فاغنــر" يف مايل ،حيث أوقف
املجلس العســكري تعاونــه مع الدول
الغربية يف مجــال مكافحة اإلرهاب وبدأ
توثيق روابطه مع روســيا بعد استالمه
السلطة غداة االنقالب يف السنة املاضية.
تنشــط هذه املجموعة يف السودان منذ
العام  ،2017حيث استفادت من تنازالت
مربحة يف مجال تعديــن الذهب وقدّمت
توصيات سياســية لعمر البشــر قبل
إسقاطه من السلطة.
خالل الســنوات الالحقــة ،حاول
َ
بالطرفني عرب
الروس أيضــا ً التالعــب
مجموعة مؤثرة من ســمارسة السلطة
يف الســودان ،ويظن املسؤولون والخرباء
األمريكيــون أن هذه املقاربــة اتّضحت
يف زيارة حميدتي إىل موســكو يف شــهر
شــباط .تزامنت هذه الزيــارة مع قرار
روسيا بإطالق غزو شامل ضد أوكرانيا.
يقــول كامريون هادســون ،خبري
العالقات األمريكيــة األفريقية يف مركز
أفريقيا ،حيث تســعى روســيا والصني
الدراســات االســراتيجية والدوليــة
إىل زيادة تأثريهما عــر توثيق التعاون
(منظمــة بحثيــة يف واشــنطن) ،إن
األمني مع الحكومات األفريقية ،مع أن
االسرتاتيجية الروسية يف السودان تقيض
تلك الحكومات ترفض أن يتم تصويرها
بتطويــر الروابط بني الطرفني ،ما يعني
كرهينة يف املنافســة الجيوسياسية بني
اســتعمال "مجموعة فاغنــر" لتعزيز
الواليات املتحدة وروسيا والصني.
عالقات العمل والروابط العسكرية غري
ورصّ حــت شــيدي باليــدن ،كبرية
الرسمية مع حميدتي ،تزامنا ً مع محاولة
املســؤولني عن الشــؤون األفريقية يف
تعميق العالقات العســكرية الرسمية
وزارة الدفــاع األمريكيــة،
الثنائية مع الربهان.
أمام لجنة مجلس الشيوخ
لكــن تخىش روســيا
خالل جلســة استماع يوم
بــرأي الخــراء أن تتورط
الثالثــاء املــايض" :يدرك
يف صفقــة مرفئية كربى،
خصومنــا جيــدا ً قدرات
فيما تستمر تقلبات األزمة
أفريقيا االسرتاتيجية ،وهم اكتسبت روسيا نفوذًا السياسية يف السودان ،إذ ال
يخصصون الوقت واملوارد
تزال الحكومة العســكرية
في أفريقيا خالل
الالزمة لتقوية رشاكاتهم يف
تتخبط إلحــكام قبضتها
السنوات القليلة
تلك القارة .كجز ٍء من جهود
عىل الســلطة ،وتواجه رد
التواصــل ،تقدم روســيا الماضية أكثر من أي
فعل قويا ً من الرأي العام،
جهة خارجية أخرى
(والصني) تدريبات وبيانات
وتتعامــل مــع تظاهرات
دفاعية للدول األفريقية".
حاشــدة للمطالبة بعملية
يف أنحاء أفريقيــا ،ينترش مرتزقة
انتقالية ديمقراطية.
يقول هادســون الذي عمل سابقا ً
مرتبطون بروسيا وناشطون سياسيون
مــن "مجموعة فاغنر" (شــبكة من
يف وزارة الخارجيــة األمريكيــة ووكالة
الرشكات ومجموعات املرتزقة املتّصلة
االستخبارات املركزية" :من الواضح أن
بــوزارة الدفاع الروســية) لتســهيل
البلد يشهد اليوم أزمة سياسية متواصلة،
الوصول إىل احتياطيات املوارد الطبيعية
وال يــزال دور الجيــش يف كل ما يحصل
املربحــة تزامنــا ً مع دعــم األنظمة
مشــكوكا ً فيه .بدأت الرمال السياسية
املحارصة ،لكنهــم يواجهون يف معظم
تتحرك يف السودان راهنا ً لدرجة أن يبقى
األوقات تُهَ ما ً بارتكاب أعمال وحشــية
هذا النوع من الرتتيبات غري مؤكد ،حتى
مريعة بعد رحيلهم.
لو أعلن املعنيون عن إتمامه".

القاعــدة األمريكية الدائمة الوحيدة يف أفريقيـــا.
بما أن املسؤولني االستخباريني األمريكيني يظنون
أن آمال روســيا بإنشــاء قاعدة يف "بورتسودان"
أصبحت مســتبعدة ،حتــى اآلن عــى األقل ،هم
يتوقعون أن تبحث موسكو عن خيارات أخرى عىل
طول ساحل البحر األحمر.
يف العــام  2018مثالً ،أجــرى وزير الخارجية
الرويس ،ســرغي الفروف ،محادثــات مع نظريه

اإلريرتي ،عثمان صالح ،إلنشاء معقل "لوجستي"
عىل ســاحل إريرتيا واســتعماله ظاهريا ً للزراعة
والتجارة ،مع أنه قد يُمهّ د لتوثيق التعاون العسكري
أيضاً .يقول مسؤول بارز يف االستخبارات األمريكية:
"ال داعي لتطبيق هذا النوع من الصفقات غداً ،بل
إننا أمام اســراتيجية طويلة األمد ملحاولة اخرتاق
املنطقة ،ما يعنــي أن الروس قد يفضلون االنتظار
ومراقبة التطورات قبل التحرك بطريقة عملية".
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غي مانوكيان يُلهب بيت الدين...

ساعة ونصف من جرعات السعادة!
بعد أقل من ست ساعات من إعالن الحدث ُ
حجزت أكثر من 1500
بطاقة! هكذا بلمح البصر ،اضطر القيمون على المهرجان الى زيادة
يوم إضافي لتلبية الطلبات المتزايدة بإلحاح .فكان األحد (امس) يومًا
إضافيًا إذًا! عالقة غي مانوكيان مع جمهوره كالنبيذ المعتق تعود
الى سنوا ٍ
ت وسنوات ،يالحقونه أينما ذهب لقضاء بضع ساعات بعيدًا
عن همومهم اليومية وإزالة السواد عن أيامهم والعودة الى الجذور
بأغنيات تحاكي الوطن ونهوضه فتشعل المشاعر وتغرورق العيون
بالدموع .وهكذا غصت باحة قصر بيت الدين الصغرى بما يزيد عن

األلف وخمسمائة شخص قدموا من مختلف أنحاء لبنان ،بعضهم
بالباصات وآخرون بسياراتهم ،غير آبهين بأسعار النقل الفاحشة" .آخر
همي كلفة البنزين صرلنا زمان ناطرينو آخر مرة شفناه ببيت الدين كانت
ّ
من
ست سنين .عزف هون تالت مرات وحضرتون كلن" ،تعلّق الشابة
ّ
ألين التي حضرت من بيروت للقاء نجمها .وكان العازف المتألق أحيا
أمسية في "ضهور شوير" قبل يوم حصدت نجاحًا كبيرًا .ولم تشذ بيت
الدين عن هذه القاعدة فالحضور كثيف والمتعة دامت لما يتجاوز
الساعة ونصف الساعة.

تصوير نبيل اسماعيل

جــــــــورج بـــــــــوعــــــــبــــــــدو
رحّ ب مانوكيان -الحريص دوما ً عىل
بأســلوب
التواصل الدائم مع جمهوره
ٍ
عــال مــن الفكاهة -
بســيط وبحس
ٍ
بالحارضين بحرارة" :أهال بها الطلة...
ليســت مهمة مستحيلة أن يجذب معايل
وزير السياحة الحارض بيننا املغرتبني من
مختلف أنحاء العالــم اىل وطننا الجميل
الذي سيبقى رغم ك ّل املصاعب التي يم ّر
بها منارة هذا الرشق".
افتتح الفنان الشــاب االمســية مع
"ليلتنا من ليايل العمر" معلنا ً إياها ببساطة
ليلة ســتنقل املوجودين بال شك اىل ما هو
خارج املعتــاد واالعتيادي نحو آفاق رحبة
تغني الفــرح خصوصا ً أن مانوكيان غالبا ً
ٍ
اغنيات من األرشــيف
ما يرصّ عىل اختيار
اللبناني ال تحكي إال الفرح والبهجة واالمل
بغ ٍد أفضل ،فهو بشــخصيته الديناميكية
والكاريزما االســتثنائية التي تميّزه عىل
املرسح ،ال يحبّ إال نرش البهجة بني الناس
"بدنا نفرح ونغني وال بــ ّد أن يعود لبنان
غصبا ً عــن كل الظالم الحالــك فهذا هو
لبناننا" ،قــال يف إحدى إطالالته االعالمية
ذات يــوم ،وها هو اآلن يقرن قوله بالفعل
بأمســيتني مجانيتني ،قدّمهما للشــعب
اللبناني الذي يعانــي األمرين .فهل يبخل
عليه بجرعةٍ من السعادة؟
الفرقة املوســيقية املكونة من أكثر
من  22شــخصا ً  -ومنهم اساسا ً أشهر
من نار عىل علم كعازف الناي عيل املدبوح
وعازف الطبل جورج شقر وغريهما من

مشاهد من األمسية

املوســيقيني -تؤازره يف املهمة وأفرادها
زمن ليس بقليل.
يرافقونه يف حفالته منذ ٍ
"رحّ بوا معي بأعضاء فرقتي املوسيقية
التي هــي بمثابة عائلتــي ،فأنا أقيض
معهم معظم وقتي وهم معي ألكثر من
 20ســنة ...تخيّلوا! حتــى الزواج قد ال
يصمد لهذه الدرجة" يضحك ممازحاً.
وك ّرت سبحة االغنيات معظمها من
تراث لبنان العريق ،مع لفتة من القلب اىل
زكي ناصيف "اســمحويل قدملكن غنية
هي من االحب اىل قلبي من مبدع نشــ ّم
معه رائحة لبنــان وأغانيه محفورة يف
ذاكرتنا الجماعية وقد قدمت له ســابقا ً
ً
حفلة هنا بعنوان "يا عاشــقة الورد"،
يوضــح مانوكيان بابتســامة عريضة

ليعزف بعدها "نقيلك أحىل زهرة" ،يليها
مزيج رائع من االغاني اللبنانية الرصف،
مرورا ً بالرتاث العراقي مع "ما يل شــغل
بالسوق" ،واملرصي "شمس الشموسة"
ومقطوعــات موســيقية غنتها كوكب
الــرق أم كلثوم ،وغريهــا من االغاني
التي حفظها اللبنانيــون عن ظهر قلب
ٍ
عال مع حلقات
فراحوا يردّدونها
بصوت ٍ
رقص عىل أطراف املرسح ويف ك ّل مساحة
ٍ
متاحة مهما ضاقت....
وكما يف ك ّل أمســياته طبعــا ً طعّ م
مانوكيان بنبضه األرمني" :تعرفون أنني
لبنانــي أوال ً ولكنني من جــذور أرمنية
ّ
وأحتفــي بها كلمــا تســنّت يل الفرصة،
خصوصا ً ّ
املوسيقي عريق،
أن تراثنا االرمني
ّ

واليوم استقدمت لكم خصيصا ً من أرمينيا
عازف الرتومبيت املتألق آرثور غريغوريان
لعزف قطعــةٍ موســيقية أقدّمها للمرة
األوىل بعنــوان" :الرقصة األرمنية" ،وأيضا ً
مقطوعة "تامادا" من ألبومي الجديد .إن
ُ
سمعت تصفيقا ً حارا ً منكم بعد سماع هذا
اللون أعدكم بتكــرار التجربة يف حفالتي
املقبلة" ،صاح قبل أن يعلو صوت املوسيقى
صادحا ً ويحصد صيحات االعجاب والثناء.
ً
برهة .ســاعة
كأن الزمــن توقف
ونصف الســاعة م ّرت بال رتابة ختمها
ٍ
بأغنيات وطنيــة من نوع
مانوكيــان
"راجع يتعمر لبنان" ويا ســيف ال عل
أعدا طايل" التي أشعلت الجمهور فرحا ً
فدبــك ورقص وغنــى وتخ ّلص من كل

حزنــه كمن يفرغ حمولة شــاحنة من
اآلالم .وحني أعلن العازف ختام األمسية
ً
مطالبة باملزيد وصاح
ارتفعت األصوات
أحدهم" :مش رح نفــل!" فلبّى العازف
الطلب بال تردّد .كيف ال يفعل وهو الذي
خاطبهم قبل بضع ساعات مغرداً:
"أعود بعــد ثالث ســنوات اىل بيت
الدين .لبناننا الجميل دوما ً رغم ك ّل الحزن
الذي يصيبــه ...وســنبقى دوما ً أعظم
بلد يف العالم ...أتشــوّق لزرع االبتسامة
عىل وجوهكــم وللمس الطاقة االيجابية
املتنقلة كالنــار يف ما بينكم والحبّ الذي
يوقد أدائي دوماً .شكرا ً لجمهوري الويف.
ُ
قلت لكــم إنني عائــد اىل الوطن ،وهذا
العزف هو لكم يا شعبي الحبيب!".

١١
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مـــــــعـــــــرض

" ..."Les Oublies de Beiteddineلوحات من القرنين التاسع عشر والعشرين
عىل هامــش مهرجانــات بيت
الدين هناك معرض جميل يتجول فيه
الحضور عىل مدخــل املهرجان وقبل
الوصــول اىل باحة القــر الصغرى
حيث الحفالت املوسيقية .أثناء الحرب
األهليّة اللبنانيّة ،وقع قرص بيت الدين
تحت سيطرة االحتالل اإلرسائييل سنة
 1982وحتى انسحابه يف أيلول ،1983
حيث توىل الحزب التقدمي اإلشرتاكي
حماية القرص مــن التدمري والرسقة
والتخريب خالل الحقبة التي عُ رفت بـ
"حرب الجبل" .وقد أدرك وليد جنبالط
القيمة التاريخيّــة والثقافيّة للقرص
وموجوداته ،فشــ ّكل فريقــا ً مهمته
الوحيدة حماية تلك الجوهرة املعماريّة
اللبنانيّة التي تعود جذورها إىل القرن
التاسع عرش والحفاظ عليها.
“”Les Oubliés de Beiteddine
هــي مجموعة مذهلة من الرســومات
واللوحات مــن القرنني التاســع عرش
والعرشين ،وكانت وُجدت يف القرص سنة

 1983وتم الحفاظ عليها كما هي تماماً،
ولكن ليس هناك ما يؤكد بشــكل حاسم
أن املوجودات الحاليّة هــي كل ما كان
موجودا ً قبل اإلحتالل اإلرسائييل.

قامت لجنــة مهرجانــات بيت
الدين ،يف إطار التحضري لهذا املعرض،
بالبحــث املعمق حول أصــول هذه
املجموعة ،ولكن لغايــة تاريخه ،لم

يتم العثــور عىل الئحــة كاملة لها.
البحث عن مسارها التاريخي ال يزال
مستمراً .وتجدر اإلشارة إىل أن وزارة
الثقافة ،التي تعــود ملكيّة املجموعة

لها ،قد أنشئت يف وقت الحق وتحديدا ً
وتنســق اللجنة حاليا ً
ّ
ســنة .1993
مع  BeMAالتي تعمل لرصد األسس
التاريخيّة للمجموعة.

مــــهــــرجــــان

"األمل" يعلن برنامجه تحت شعار "سينما بال حدود من روح اإلتحاد األوروبي"
رشح رئيــس مهرجــان "األمل"
الســينمائي الدويل ومؤسسه الفنان
اللبناني األصل فــادي اللوند ،يف بيان
أهداف املهرجان واالستعدادات للدورة
الثانية التي ستنطلق يف  27أيلول املقبل.
وقــال" :مهرجان األمل الســينمائي
الــدويل Hope international film
 festival EUواحــد ضمن مهرجانات
قليلة عىل مســتوى العالم الذي يعالج
القضايا اإلنسانية عن األشخاص ذوي
الحاجات الخاصة أو الذين يعيشــون
ظروفا ً اجتماعية غري عادية من خالل

فن الســينما واإلبداع .لذلك نســعى
ألن يكــون املهرجان هــو األول الذي
يقدم هذه الفكرة املتميــزة متجاوزا ً
كل الحدود بــرا ً وبحرا ً وجــواً ،فهذا
العام اخرتنا التفكري خارج الصندوق
لنقدم فكرة جديدة وغري مسبوقة عىل
مستوى أوروبا والعالم ،من خالل دعوة
صناع األفــام وأعضاء لجان التحكيم
والفنانــن املكرمــن واإلعالميــن
لحضور االفتتاح الرسمي للمهرجان يف
دورته الثانية للعام  2022يف  27أيلول
املقبل الساعة  8مساء يف قاعة سينما

فيدريكو فيلليني بالعاصمة اإليطالية
روما .وتعترب من أكرب استديوات أوروبا
السينمائية وصورت فيها أفالم عاملية
عدة ،وتعترب متحفا ً ســينمائيا ً مهمّ ا
يقصده جميع صناع السينما العامليني
للتمتع بمحتوياته الفنية السينمائية
والتاريخية الكبرية".
أضاف" :يف اليوم الثاني ســتنطلق
رحلة بحرية متميزة عىل متن الباخرة
العمالقة والحديثة املنشــأ "كوســتا
فريينزا"  ،2020التي ســتجوب البحر
األبيض املتوسط من إيطاليا إىل فرنسا

وإســبانيا ضمن ســت مدن مختلفة
وعاصمتني كبريتــن هما روما ايطاليا
وبرشلونة يف إسبانيا ومدينة مارسيليا
الفرنسية التاريخية .وسنقوم بتوزيع
عروض جميع أفالم املسابقة الرسمية
للمهرجان يف كل مدينة ودولة ،ونزورها
خالل مدة انعقاد املهرجان ملدة أسبوع
كامل ،بالتعاقد مع قاعات ســينمائية
عدة ،يف حضــور جماهــري كبري".
وختم" :ســنقدم حفلة الختام وتوزيع
الجوائز لألفالم الفائزة عىل متن مرسح
الباخرة يف  4ترشين األول املقبل".

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
عجقة أسامي

نــــــعــــــمــــــان الــــــتــــــرس

بحبُّن وراحو… كيف راحو ب َّس
ِ
الدسمه
وبَعدُن ِبيدوقو دَمعتي
ومتل العمر عَ م ُّ
حسن بْـ جسمي
ّ
وبندَہ عا حايل… ِمن َ
بحس
صدا ِيي
يف عجقة أْسامي وَرا إسمي…

إصــــــــــــــدارات

شمسان على النيل
للكاتب السوداني عاطف الحاج سعيد | عن دار هاشيت أنطوان/نوفل
تصدر قريبا ً رواية «شمسان عىل النيل» للكاتب السوداني عاطف الحاج
سعيد عن دار هاشيت أنطوان/نوفل .وقد جاء يف النبذة:
ِمن طفولته ،تبدأ رحلة «شــمس الدين» نحــو هويّته .تكرب روحه عىل
ّ
الضفة
غفلةٍ من جسده العايص ،فيرتك اســمه خلفه ويعرب من السودان إىل
األخرى من النيل .يصري هناك أنثى ،اسمها «شمس» .تبدأ شمس حيا ًة جديدة
يف القاهــرة .تج ّرب االنتظار الطويل مع زمالء اللجــوء أمام أبواب املن ّ
ظمات

الدولية ،وتلتقي بمهمّ شــن آخرين يبحثون عن أحالمهم وهويّاتهم بدورهم،
وينتظرون مغادرة النهر ،نحو البحر .يف القاهرة الشاســعة تج ّرب «شمس»
اللقاء مع ذاكرة «شمس الدين» يف أكثر من م ّرة .م ّرة تتذ ّكر «زوربا السوداني»
أيام الجامعة ،وم ّرة تتذ ّكر ّ
رقة الوالدة وقسوة الوالدّ .
لكن الصوت الذي يرافقها
دائما ً هو صوت مريم ،الجدّة التي عاشــت معها شمس أيّامها األوىل ،وعاشت
هي أيّامها ضحي ًّة للمجتمع األبوي ،قبل أن تموت ضحي ًّة لالستعمار.
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SERIES

OUR RATING

...Top Boy

أحداثة ُ
بالقطعة ،ال بال ُ
جملة؟

دراما المعة بمستوى تصاعدي

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
عاد مسلســل ( Top Boyالفتــى األفضل)
بموســم جديد عىل شــبكة "نتفلكــس" ،وهو
يتمحور حول عصابات مخــدرات يف لندن ،لكنه
يضيف هذه املرة شــخصيات جديــدة إىل طاقم
تمثيــي مبهر أصالً .يبلغ مســتوى العمل ذروته
ويبدو أنه لن يتنازل عن هذه الجودة يوماً.
بدأ عرض هذا املسلسل منذ فرتة طويلة ،لكن
تعرض "نتفلكس" آخر موســمَ ني حرصاً .يحمل
هذا العمل الدرامي توقيع رونان بينيت ،وهو يُر ّكز
عىل بيع املخدرات لجني املال يف منطقة "هاكني".
عرضت "القناة الرابعــة" الربيطانية جزأين من
املسلســل بني العامــن  2011و 2013قبل إلغاء
العمل ،ثم أعاد مغني الراب الكندي ،درايك ،إحياءه
لصالح "نتفلكس" يف العام  .2019كان هذا األخري
من أشد املعجبني باملسلسل ،وأراد أن يعرف مصري
"دوشان" (آشيل والرتز أو "آرش دي") ،و"سويل"
(كاين روبنســون أو "كانــو") ،وإمرباطورية
املخدرات الناشــئة التي يديرانها ،فقرر أن يصبح
املنتج التنفيذي للعمل .تطور املسلســل منذ ذلك
الحني بطريقة إيجابية وتصاعدية ،لكنه قادر عىل
جذب الناس ملشاهدته يف جميع األحوال.
تكثــر املؤرشات الخطــرة يف الحلقات األوىل
من املوسم الرابع .تدور معظم األحداث ومشاهد
الحركة يف إسبانيا واملغرب ،حيث يحاول "دوشان"
تحســن خطوط إمداداته .هو ال يعود إىل منطقة
"سامر هاوس" بل إىل شقة فخمة كان قد اشرتاها
له ولحبيبته "شييل" (سيمبياتو أجيكاو) .يتواجد
"ســويل" أيضا ً يف مكان آخر ،فهو يقيم يف قارب
حيث يستطيع التفكري بالخيانات التي تع ّرض لها
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يف املايض.
تحتدم األحــداث بحلول منتصف املوســم،
وتستحق شخصية "جاك" (جاسمني جوبسون)،
داعمة "دوشان" الحذقة ،املشاهدة يف هذه املرحلة
مــن التطورات ،ورسعــان ما تصبــح من أكثر
الشــخصيات إثارة لالهتمام يف املسلسل كله .هل
يمكنها أن تنفتح عاطفيا ً عىل عالقة حب جديدة
(مع العارضة التي تظهر عىل غالف مجلة "فوغ"،
أدوا أبوا) ،وتنتقم لجريمة كراهية مرتبطة برهاب
املثليني ،وتطلق مصالحة معقدة مع شــقيقتها
املنفية "لورين" (ســافرون هوكينغ)؟ تجذب
األحداث املشاهدين عىل مر الحلقات ،ويسهل أن
نتع ّلق بالشخصيات الجديدة مثل "تيا" الطائشة
(كونيا توكارا) التــي تبتكر مكائد متهورة تكون
كفيلة بإبعاد "ســتيفان" (أرالوين أوشونريمي)
من املدرسة وتورطه يف عالم مظلم ،كما حصل مع
"أتس" (كيون كوك).
يف نهاية املطاف ،سنصبح جميعا ً تحت رحمة
"دوشــان" وتقلباته املتواصلة .رغم ارتفاع عدد
مغنّي الــراب بني املمثلني ،علما ً أنهم يقدمون أدا ًء
تمثيليا ً مبهراً ،خطــف "كانو" األضواء يف األجزاء
الســابقة ،فجعل وجه "سويل" ا ُمل ّ
عب املعيار الذي
يستعمله املسلســل الستكشــاف املظاهر غري
اإلنســانية يف سياســة الهجرة الربيطانية .يُر ّكز

املسلسل أيضا ً عىل تأثري السكان الجدد يف األحياء،
فيجد "دوشان" نفسه عىل خالف مع بقية سكان
الحــي الذي ينتقل إليه .هو يعــرف لوالدته وكل
من يســأله بأنه ليس نادما ً عىل ما فعله ،فيقول:
""ســامر هاوس" كانت منطقة قذرة .أنا أسدي
الجميع خدمة كبرية بما أفعله".
قد يكون "دوشــان" أنانيــا ً بما يكفي كي
يرمــي جماعته كلهــا بني مخالــب "الذئاب"
ملج ّرد أن يُســهّ ل هربه .وتكمن عبقرية القصة
يف احتمال أن تتخذ األحــداث أيا ً من االتجاهات
املمكنة .قد نشــاهد الشخصيات وهي تترصف
بطريقة لطيفة وحنونة حيناً ،ثم تبدو وحشــية
الحقا ً مــن دون أن تلغي أعمالها ،الســيئة أو
الحســنة ،ترصفاتها األخرى .يتمتع "دوشان"،
و"ســويل" ،و"جايمي" ،و"جاك" ،بشخصيات
وحشــية ومعيبة ،لكن ال مفر من أن نتمنى لهم
أفضل مصري ممكن.
من خالل كشف الروابط العاطفية والنفسية
التي تبقي الشخصيات متع ّلقة بمنطقتها األصلية،
سواء كانت سيئة أو جيدة ،يقدّم املسلسل رسالته
ويحل مشــكلة الحبكة املتعلقة بعمر "ســويل"
ً
دفعة واحدة .يبقى العمل إذا ً بقوة
و"دوشــان"
هؤالء األبطال األرشار واألذكياء ،ويبدو أنه ال ينوي
التخيل عن هذا املستوى يف أي وقت قريب.

باسل خياط في "منعطف خطر" على "شاهد "VIP
من هو القاتل ،وما هي دوافع
الجريمة؟ ســؤاالن يســعى باسل
خياط لفك شــيفرتهما من خالل
الدرامــا البوليســية التشــويقية
"منعطف خطر" للمخرج الســدير
مســعود ،وهو من "أعمال شاهد
األصليــة" ،ويُعرض عىل "شــاهد
 ."VIPيضــم العمــل كوكبة من

شـــــــــــربـــــــــــل داغـــــــــــر

املمثلني منهم باســم سمرة ،ريهام
عبد الغفور ،محمد عالء ،سلمى أبو
ضيف ،حمــزة العييل ،أحمد صيام،
حنان سليمان ،يارس عيل ماهر ،آدم
الرشقاوي وآخرين.
تالحق األحــداث قصة املحقق
هشــام مراد ،الذي قرر تســليم
مكتبه وجميع ملفات القضايا إىل

زميل جديــد ،بهدف الحصول عىل
إجازة مع ابنه ،لكنــه فجأة يجد
نفســه مضطرا ً لتغيري حساباته،
فيقطع إجازته ويعود للتحقيق يف
جريمــة ارتكبت يف منطقة الجيزة
يف مرص ،حيث عثر عىل جثة شابة
عرشينية .ويسعى طيلة األحداث
للبحث عن الفاعل.

باتت الصفة" :الحديثة" ،بل المصدر:
"الحداثة" ،عنوان مرحلة بكاملها في الثقافة
العربية .وإذا كان المصدر عنى اليفاعة في المتن
القديم ،فإنه ما لبث ان تأكد في المتن المتأخر ،بل
زادت حمولته ،حتى لبدا األكيد ،والجوهري ،في
بنية ابتعدت عن القدامة والتقليد.
ْ
زاحمت هذا اللفظ ألفاظ اخرى" :العصري"،
ولقد
والحر" ،و"الجديد" وغيرها ،لكنها باتت اسماء موقتة
لما هو أشد داللة وأعمق فعالً ،وهو" :الحديث".
وال يحتاج المتابع إلى فحص أو تحقيق واسعَ ين
لكي يتنبه إلى أنه يعود إلى مدونة اوروبية ،ال يشك
مفكر او كاتب فيها من صالحه وشرعيته.
وإذا ما تجلت اختالفات او اجتهادات في هذه
المدونة ،فإنها تأتت من تباينات قامت حول "بداية"
الحداثة ،وحول "محتواها" ومضامينها وتجلياتها.
وهو ما يدعو إلى التحقق من جدوى ما نسميه:
"الحداثة" في الثقافة العربية.
وألبدأ بسؤال أول يحيط بالتسمية ،بإطارها
ومعانيها :هل الحداثة العربية (كما سبق ان كتبت)
تشمل غير االدب ام انها حداثة "شعرية" وحسب؟
وطرحُ هذا السؤال الزمٌ ،ما دامت الدراسات تتحدث
عن بنية "بطريريكية" (ذكورية ،ابوية) في البناء
االجتماعي ،وعن بنية قائمة على الريعية والزبائنية
في االقتصاد السياسي ،وعن تبعية تكاد تقترب من
الصيغ االستعمارية في البناء السياسي...
في اإلمكان العودة إلى كثير من اإلسهامات
العربية ،الفكرية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والتربوية
وغيرها ،التي ال تجد الحداثة في هذه البنى المتباينة
والمتعالقة في هذه المجتمعات ذات االرتكازات
التقليدية ،وغير الديمقراطية.
إن مثل هذه الرؤى والمنظورات تصف وتعاين
ْ
احوال هذه المجتمعات التي
خرجت من عثمانيتها،
من دون ان تخرج منها تماماً.
والعثمانية ،هنا ،تعني ان تقوى هذه المجتمعات
(وقواها المحركة خصوصا) على اجتراح حكم جديد،
ينهي الخالفة (اي سياسات الغلبة والطاعة) ،من
جهة ،ويفتتح عهدا ً دستوريا أكيداً ،من جهة ثانية.
ْ
نجحت في ذلك ،فإن المجتمعات
إذا كانت تركيا
المعنية لم تنجح في ذلك ،بل بدت العهود االستعمارية
فيها هي األشد توازنا ً وحرية وتقدما ً وتفتحاً.
إن مثل هذه التحققات مدعاة ألكثر من سؤال:
ْ
تحققت بمجرد االنفتاح على ثقافات
أتكون الحداثة
أوروبية ،وبحكم خروج الثقافة المحلية من مرجعيتها
الخاصة والقديمة؟ أللحداثة أن تنشا وتتأكد في قطاع
دون غيره في مجتمع؟ اتكون الحداثة ممكنة...
بالقطعة ،وليس بالجملة؟
ال يسع المتابع التوقف عن طرح مزيد من األسئلة،
من قبيل القناعة بأن المجتمع ليس مستقل البنى،
وإن كان للثقافة بعض االستقاللية النسبية.
أليس هذا مدعاة للتساؤل في ما ال نفكر فيه؟ أليس
هذا مدعاة للتحقق من حداثتنا الثقافية؟ أال تكون
مزعومة ليس إال؟ أال تكون حداثة "تقنية" وحسب؟
أتكون مماشاة االوروبيين ،بل التثاقف معهم ،التأشير َة
األكيدة لبلوغنا الحداثة ،ولو في األدب وحده؟
أتكون هذه الحداثة اكيدة ،واألديب يتحول إلى
"زعيم" ،او مطرب جماهيري ،او إلى إله مدني
يعيد تكوين واألرض والريح والورد والمطر من
دون ...اإلنسان؟

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حاول أن تكون هادئاً ،وال
تجعل العصبية واملزاجية
تتحكم بك وخصوصا ً يف
فرتة الظهرية.

ستظهر مسائل شخصية مربكة
تشتّت افكارك ،وقد يحصل ذلك
عىل الصعيد املهني من خالل
مشكلة ألحد الزمالء.

قد تعقد معاهدة صلح أو تعاونا ً
متبادال ً مع الرشيك ،فتثمر
الجهود وتنتعش اآلمال وتعود
األمور إىل مجاريها.

تعيش أوقاتا ً رومنسية مميزة،
وقد يحملك العشق إىل مغامرات
استثنائية تمارس فيها جاذبيتك
وسحرك.

التشكيك يف مدى جدية الرشيك
ليس صحيا ً للعالقة ألنك قد
تكتشف يوما ً ما أنه أكثر
جدية منك.

تربهن للجميع أنك ناضجٌ
وقادر عىل اإلمساك بزمام
ّ
بغض
االمور بي ٍد من حديد،
النظر عن عمرك واختصاصك.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني-
 21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

تحتاج إىل االنعزال قليالً
واالبتعاد عن الصخب،
وخصوصا ً أن حياتك العاطفية
أيضا ً قد تعرف بعض الرتاجع.

كرر املحاوالت ألن نجاحك
يتأمّ ن عرب االستمرارية والعزم
وعدم الرضوخ.

تخوض مفاوضات صعبة
ودقيقة لكنها تتكلل بالنجاح،
وتبحث يف شؤون مالية ملحّ ة.

ال تستعجل للوصول إىل األهداف
التي حدّدتها لنفسك ،فقد يخلق
ذلك بعض املتاعب غري املتوقعة.

خفف من اندفاعك تجاه الرشيك،
ألن ذلك قد يو ّلد عنده بعض
األنانية والغرور.

حدّد أياما ً يف األسبوع للقيام
بنشاطات رياضية أو تمارين
مفيدة ،وخفف من االعمال
غري املجدية.
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إضراب ...وشلل

مم تخاف
ّ
المصارف؟
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المتقاعد...
عزيز قوم ذل ّ

١٨+

ليلرة الودائع الدوالرية ممكنة فقط إذا كانت بسعر السوق اليومي الحقيقي ...ال بسعر يخترعه هو

"مصرف لبنان" إنتهك ...وينتهك يوميًا قانون النقد والتسليف
كالكثري من القوانــن يتضمن ثغرات
خـــالد أبــــو شقـــــرا
تســمح باالستنســابية يف التطبيق،
كثُــرت يف اآلونــة األخــرة
ويعاني من تقادم بعض مواده ،وعدم
االستشــهادات بـ"قانــون النقــد
تماشــيها مع الظروف الراهنة نتيجة
والتسليف" لتربير أو إدانة املمارسات
التطورات الداخليــة والخارجية عىل
املرصفية والنظــام النقدي .فعىل هذا
حد ســواء .من هذه املواد مثال ً (املادة
القانون ارتكز حاكم املرصف املركزي
 ،)2التي نصــت عىل أن القانون يحدد
لتربيــر إجراءاته الكثرية ،وال ســيما
قيمة اللرية اللبنانية بالذهب الخالص.
منها ليلرة الودائع الدوالرية ،إنطالقا ً
فبحســب املحامي أنطــوان مرعب
من إعــاء القانون للقــوة االبرائية
"وُضعــت هذه املواد آنــذاك للتمايش
للعملة الوطنيــة .كما بنيت عىل مواد
مع اتفاقية "بريتون وودز" Bretton
هذا القانون عــرات التعاميم التي
 Woodsالتــي ربطــت ســعر رصف
كرست االنهيار ،ورشعت السطو عىل
الدوالر وبقية العمالت بالذهب" .ومع
الودائع ،وجهّ لــت املرتكبني للجرائم
انتهــاء العمل بهــذه االتفاقية قبيل
املالية بحــق مئــات آالف اللبنانيني
منتصف ســبعينيات القــرن املايض
األجانب .باختصار إنه الدرع الفوالذي
توجب عىل املــرّ ع تعديلها ،فكانت
الذي اســتطاع الحاكــم بالتآمر مع
املادة  229التي أتت لتحل مكان املادة
 2مؤقتا ً ريثما يصــدر املرشع قانونا ً
السلطة السياســية تطويعه لخدمة
مصالحهما .ساعده عىل ذلك ما يتيحه
يحدد بموجبه نظاما ً حرا ً للرصف غري
القانون من تجميع كبري للصالحيات
مقيد بالذهب أو الدوالر ،انما بحسب
بني يديه ،مدعّ مة بالرسية املرصفية.
سعر السوق الحر ولم تتغري بعد .ولعل
هذا ما قد يكون أحــوج اليه لبنان يف
نشأة القانون
ظل أزمة تعدد أســعار الرصف ،وما
يف االول مــن آب عام  1963صدر
تسببه من مشاكل وانهيارات يف قيمة
اللرية .وهو إجــراء إصالحي بامتياز
قانون النقد والتســليف بمرســوم.
فالحكومة التي أحالت آنذاك مرشوع
مطلوب لتقديم املساعدة للبنان .كما
القانــون املعجــل املتعلــق بالنقــد
"يجب تعديل كل املواد التي تســمح
والتســليف عــى مجلــس النواب،
للحاكــم التحكم بســوق الرصف"،
بــرأي مرعب .و"لعل
بموجب املرســوم رقم
ابتكار الحاكم رياض
 12825تاريخ  21ايار
 ،1963لــم َ
ســامة لـ"املنصة –
تلق أي رد.
وبعــد انقضــاء أكثر مرعب :تد ّ
خل «المركزي» في  "sayrafaالتي يحدد
من أربعــن يوما ً عىل سوق الصرف جر ّ على البلد ســعر الرصف عليها
كمــا يرتئي بعيدا ً عن
إحالة "املرشوع" عىل
الويالت ...وخسارة 44
أي قانــون أو منطق
مجلس النواب دون أن
مليار دوالر
أو شفافية ،واخرتاعه
يبت بــه ،أصدر رئيس
أسعار رصف محددة
الجمهورية اللواء فؤاد
لبعض الفئات من املودعني واملوظفني،
شــهاب بناء عىل الدستور اللبناني ،ال
وآخرها احتســاب رواتب القضاة عىل
سيما املادة  58منه ،وبناء عىل اقرتاح
وزيــر املالية ،وبعــد موافقة مجلس
سعر  8000لرية ...هما بمثابة جرس
الوزراء يف جلســته املنعقــدة بتاريخ
االنذار لخطــورة اســتغالل الحاكم
ّ
 ،1963/7/24قانون النقد والتسليف
لتدخله الفوضوي وغري
لبعض املــواد
باملرسوم رقم .13513
القانوني يف سعر الرصف.

إستغالل الثغرات

يعتــر هــذا القانــون الركيزة
األساسية للجهاز املرصيف واملايل .فهو
يرعى تنظيــم النقــد ودور املرصف
املركــزي وعملياتــه ،وين ّ
ظــم عمل
املصارف إضافــة اىل املهــن التابعة
للمهنــة املرصفية .يتألف القانون من
 6أبــواب تتضمن  230مــادة ،تتعلق
بـ :النقد ،املــرف املركزي ،التنظيم
املرصيف ،العقوبات ،األحكام االنتقالية
وأحــكام مختلفة ونهائيــة .إال أنه

جج بالقوانين لليلرة
التح ّ
الودائع

من املواد التي تحتاج إىل تفســر
وتطبيق صحيح هــي املادة  301من
قانــون املوجبات والعقــود (عندما
يكون الدين مبلغا ً مــن النقود ،يجب
إيفاؤه بالعملــة الوطنية) التي يتذ ّرع
بها الحاكم لتســديد الودائع الدوالرية
باللرية ،مســتندا ً إىل القــوة االبرائية
للرية الــواردة يف املادة ( )7من قانون
والتســليف .لكن ما يغفلــه هو أن

طار النصولي ألنه اعترض
التداخل يف الصالحيات بني حاكمية البنك املركزي وهيئة االســواق املالية لم
يكن واردا ً يف أساس قانون الهيئة .وقد أضيف بالتوافق بني السلطة التنفيذية آنذاك
وحاكم «املركزي» .ويرسد مرعب هنــا قصة للتاريخ وهي أنه «عندما ُك ّلف إعداد
قانون هيئة االســواق املالية مع كل من الدكتور غالــب محمصاني ،وعميد كلية
الحقوق املرحوم ريشار شــمايل ،وضعوا ممثالً عن مرصف لبنان يف مجلس إدارة
هيئة االسواق .وهو ما أستوجب لفت نظرهم من قبل النائب الثاني للحاكم مروان
نصويل ،عن خطورة ترشيع أي تداخل بني «املركزي» وهيئة االسواق املالية .فكانت
النتيجــة عدم التجديد لنصويل مرة جديدة يف نيابــة الحاكم ،وترؤس األخري لهيئة
االسواق املالية».

انطوان مرعب

ماذا يطبخون لطمس معالم انتهاك القانون؟

كل االحكام التي تصــدر اليفاء الدين
بالعملــة االجنبية تتضمــن موجب
التســديد بســعر الــرف اليومي
والحقيقــي وليــس وفقا ً الســعار
مخرتعة" ،بحسب مرعب.

بحجة أن املادة التــي تليها مبارشة،
ووســائل دفع وامــواال ً تحت الطلب
أي املادة  91تنص عىل أنه "يف ظروف
محــررة بعمالت أجنبيــة؛ عىل أن ال
إســتثنائية الخطــورة أو يف حاالت
تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة
الرضورة القصــوى ،اذا مــا ارتأت
اشهر" .يف حني توســع "املركزي" يف
الحكومــة االســتقراض من املرصف
رشاء الســندات التي تصدرها الدولة،
املركزي ،تحيــط حاكم املرصف علما ً
وتلك التي تصدرهــا املصارف بالنقد
بذلك ( )...وفقط يف الحالة التي يثبت
الصعب وآلجال تتخطى الستة أشهر.
فيهــا أنه ال يوجد أي حــل آخر ،واذا
وبحســب مرعب "يجب التشديد عىل
مــا ارصت الحكومة ،مــع ذلك ،عىل
عدم جواز أخذ "املركزي" لودائع من
طلبها ،يمكن للمــرف املركزي أن
املصارف ،خصوصا ً بالــدوالر .وهذه
يمنــح القرض املطلــوب" .وعىل هذا
املادة إن كانــت مدرجة يف القانون إال
املنوال تحولت هذه اآللية االستثنائية،
أن الحاكم لم يعرهــا أي اهتمام ،بل
بحسب مرعب ،إىل عملية "استقراض
عىل العكس أمعن يف خرقها من خالل
مفتوحــة ومتواصلة.
إصــدار تعاميــم منذ
مــوّل "املركــزي"
التســعينيات تحض
من خاللهــا "هدر"
املصــارف بالرتغيب
بأســعار الفائــدة ال تمويل للدولة إال بظروف الحكومــة املزمــن
باللرية وبالدوالر ،ومن
املرتفعــة ،أو الرتهيب
إستثنائية وبموجب
دون أن يتم الرجوع إىل
لوضــع الودائع لديه.
ففي حني تنص املادة قانون ...لكنه موّلها على
املجلــس النيابي الذي
هواه وهوى السلطة
يعطي الكلمة االخرية
 98من قانــون النقد
كما تقتيض االصول".
والتســليف عــى أن
وقد أنفق مرصف لبنان يف الســنوات
"املرصف (املركزي) يفتح حســابات
املاضية بحســب رشكة "الزارد" 44
ودائع اموال للمصارف وللمؤسســات
مليار دوالر من أجل الدفاع عن تثبيت
املالية ،ال تنتج هذه الحسابات فوائد"،
سعر رصف العملة عند هامش 1515
اســتغل الحاكم برأي مرعب فقرة يف
الذي جرى "اخرتاعه" يف التسعينيات.
املادة  75وتــذ ّرع باالبقاء عىل االلتزام
كما شــكل إقراض الدولــة مخالفة
بني الســيولة وبني حجم التســليف
دســتورية أيضاً ،بحســب مرعب .إذ
الستقطاب الودائع ودفع الفوائد .مع
تحذر املــادة  82من الدســتور عىل
العلم أن هذا كان االستثناء يف القانون
الدولة أن تستدين أو ترتب أي التزام أو
وليس األصل لكي يستطيع "املركزي"
أعباء عىل الخزينة إال بموجب قانون.
ان يحافــظ عىل التــوازن بني حجم
وهذا ما لم يكن يحصل.
السيولة والتسليفات" .أكثر من ذلك
إذاً ،بعض املــواد يحتاج إىل تعديل
فان املادة  154تجرب املصارف أن تبقي
والبعــض اآلخر إىل توضيــح ،واالهم
عىل التوافق بني مدة التوظيفات ومدة
التطبيق بشــكل شفاف وتبعا ً لوسائل
التســليفات .وهذا ما لم يحرتم حيث
الحوكمــة الرشــيدة .ومــن االمور
وظفت ودائع املواطنني لفرتات طويلة
التي تثري الدهشــة واالســتغراب يف
تراوحت بني  3و 6سنوات ،يف حني أن
آن معاً ،بحســب مرعــب ،هي "طلب
الودائع هي آلجــال قصرية .وهذا هو
مرصف لبنــان تشــكيل احتياطيات
مكمن وجوهر املصيبة" ،برأي مرعب.
بالنقد الصعــب بما يخالــف قانون
النقد والتســليف ومن دون أي مسوغ
مخالفة إقراض الدولة
قانونــي .وبغض النظــر عن ترصفه
هــذا لناحية املواد التــي تحتاج
بهذه االحتياطيات وتخفيضها مؤخرا ً
إىل تعديل يف نظــام املرصف املركزي،
إىل  14%بدال ً من ،15%
أما املواد التي تحتاج
فهو يطلب اليوم إقرار
إىل تطبيــق ســليم،
قانون لتخفيض نسبة
فهــي عــى ســبيل
االحتياطــي االلزامي
املثــال :املادة  90التي
سمح بمصيبة عدم
تشــر رصاحة إىل أنه المواءمة بين استحقاقات بما يتيــح له الترصف
بشــكل قانونــي بما
"باســتثناء تسهيالت
الصنــدوق املنصوص قصيرة األجل للودائع وبين
تبقى مــن ودائع .مع
عليهــا باملادتني  88توظيفها لألجل الطويل
العلــم أن احتياطــي
العمالت االجنبية سالب
و ،89فاملبدأ أال يمنح
منذ العام  2015بحسب صندوق النقد
املرصف املركــزي قروضــا ً للقطاع
الدويل ،وال يملك مرصف لبنان اليوم أي
العــام" .هذه املــادة رضبت بعرض
الحائط وجرى تجاوزها مرارا ً وتكرارا ً
احتياطي بالنقد الصعب".

إمساك بالصالحيات

هذا عــى الصعيد النقــدي ،أما
عىل صعيــد املرصف املركــزي بحد
ذاته ،فهنــاك الكثري من املــواد التي
تحتاج إىل تعديل برأي مرعب .وتتعلق
بتخفيف صالحيــات الحاكم وجمعه
باالضافــة إىل الحاكمية االرشاف عىل
لجنة الرقابة عىل املصارف واملحكمة
املرصفية العليا وهيئة االسواق املالية.
و"لنبدأ باملادة  17التي عدلت يف العام
 ،1985وأضافت عىل املجلس املركزي
نائبني جديدين للحاكم ،بحيث أصبح
عدد نــواب الحاكم الذين يشــكلون
املجلس  4نواب ،فقط من أجل إرضاء
الطوائــف وزعمائهــا السياســيني.
فتحــول املجلس املركــزي إىل مجلس
مصغر ملجلس الــوزراء" ،من وجهة
نظر مرعب .و"بالتــايل فان املطلوب
تخفيض عدد النــواب والعودة إىل ما
كان عليه الوضع ســابقاً .االمر الذي
يساعد عىل تعزيز االستقاللية واتخاذ
القرارات بشكل موضوعي ،بما يتالءم
مع املصلحة العامة .وعدم الســماح
تفصيل بعض االجــراءات عىل قياس
االقلية السلطوية.

خطوات ال بد منها

ومــن الخطوات الواجــب اتخاذها
فوراً:
 "التشــديد عىل منع مرصف لبنان منالتدخل بســوق القطع لفرتات طويلة،
وبعد أن يكــون قد راكم احتياطيا ً فعلياً.
وليس كمــا درج حاكــم املركزي عىل
اعتبار أموال املودعني هي االحتياطي"،
كما يؤكد مرعب .وهــذه الخطوة يجب
أن تتبع مبارشة تحرير ســعر الرصف
بشكل أن يتحدد سعر اللرية وفقا ً للعرض
والطلب يف سوق البورصة .ذلك أن تدخل
"املركزي" يف القطع لم يج ّر عىل البلد إال
الويالت.
 فصل هيئة االسواق املالية عن حاكميةمرصف لبنان .إذ ال يوجــد بلد يف العالم
يرتأس فيه حاكم املرصف املركزي هيئة
االسواق املالية ،كما يف لبنان.

أصل المشكلة

من املــواد الواجــب تعديلها هي
املــادة  81التي تنص عــى أنه يحق
لـ"املركزي" أن "يحسم ويعيد حسم
ويشــري ويبيــع ســندات تجارية
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ال ثقة مطلقًا في سلطة
التبعية لالحتالل اإليراني -
«حزب الله» ...سقطت دولة
القانون وشلت مؤسسات
الرقابة

اإلثـنـيـن  ١٨تـمـوز 2022

أيام الحرب -1975
هندسات مصرف لبنان
 1990كانت سيولة
واستدانته للدوالرات
المصارف  99%أما عشية جريمة والمصارف شاركت
تشرين  2019فكانت 7%بالجريمة بقصر نظر قاتل
فقط

ال عالقة بتاتًا بين
االنهيارين النقدي
والمصرفي ...وكنت
ح ّذرت من خطورة
األوضاع منذ 2017

السلطة تهين ذكاء
الناس والمودعين...
والبنوك تتصرف بشكل
معيب وسالمة أقوى
رجل في الدولة

ّ
تدمرت إ ّ
دخارات  3أجيال من اللبنانيين

كسبار :كل يوم يمر ّ هو يوم نهب إضافي للمودعين
منيــــر يونــــــس
«نحــن بلد محتل مــن قبل إيران
بواســطة حزب الله» ...هذا ما يذ ّ
كر
به بوضــوح الخبري املــايل واملحارض
يف االقتصاد الدكتور توفيق كســبار،
ليؤكد ،عىل ســبيل املثــال ال الحرص،
أنه ضــد طروحات كثــرة متداولة
عن كيفية اســتخدام ايــرادات الغاز
املســتقبلية كجزء من حــل األزمة،
وكذلك األمر بالنسبة لرهن أو بيع جزء
من مخزون لبنان من الذهب ،وسبب
الرفــض أننا يف ســلطة تبعية ال ثقة
مطلقا ً بما تقوم به .ويقول كســبار
إن العهــد الحايل أتــى نتيجة صفقة
مع «حزب الله» :رئاســة الجمهورية
مقابــل الجمهوريــة .ويجــزم بأنه
ال يمكــن لهؤالء ان يأخــذوا قرارات
ملصلحة البلــد .ال يأخــذون قرارات
اال لصالحهــم وملصالحهــم ،والدليل
انه ومنذ حواىل  3ســنوات ،ومع اكرب
انهيار مرصيف يف التاريخ الحديث ،ومع
وصول  80%من السكان اىل تحت خط
الفقر ...لم يتخذ اجراء واحد ملعالجة
األزمة!
ويضيف كسبار يف حوار مع «نداء
الوطن» أن لدى أي احتالل هاجســا ً
أساســيا ً هو ان تكون السلطة تابعة
له ،أما األمور األخــرى فثانوية .لذا،
سقطت دولة القانون ،وأصاب الشلل
عمل كل املؤسســات الرقابية بمقدار
ما هي حاصلة عــى موافقة املحتل.
فالنظام الرقابي اللبناني جيد جدا ً من
حيث املبدأ ،لكنه مع ســلطة االحتالل
تحول اىل طالب رضا من تلك السلطة،
وراح يترصف عىل هــواه وملصالحه
السياسية واملادية .وذلك يشبه ما كان
يحصل أيام االحتالل السوري ،إذ كانوا
يرضــون املحتل ويعبثــون بالباقي.
وتحت سلطة االحتالل ال يمكن للبالد
ان تتمتــع باقتصاد طبيعــي بعدما
اســتنزفت كل قــوى لبنــان وصوال ً
اىل الودائع واملدخــرات .فقد تدمرت
ادخــارات  3أجيال :اآلبــاء واألبناء
والجيل الطالــع الذي يقف عاجزا ً عن
التعليم كما يجــب ،وعن الطبابة كما
يجب .ويف مــا ييل نــص الحوار مع
الدكتور كسبار:
كيف ترى تدحرج األزمة من دون
حلول جذرية حتى اآلن؟
 علينا دائما ً التمييز بني انهيارينحصال يف لبنان ،طبيعتهما واسبابهما
مختلفة ،ونتائجهما أيضا ً مختلفة!
لدينا انهيار سعر الرصف لسبب
مبارش وأســايس هو أن الدولة كانت

تقرتض بشــكل مفرط .وبفعل تثبيت
ســعر اللرية مقابل الــدوالر اندفعنا
اىل االفــراط يف االســتهالك ،وبالتايل
االســترياد ،ما أدى اىل عجز يف ميزان
املدفوعــات .بكالم آخــر :كنا نعيش
بأكثــر مــن طاقتنا بفعل أن ســعر
الرصف كان سخيا ً جدا ً بالنسبة للرية،
خصوصا ً وأن لبنان دولة مســتوردة
ملعظم حاجاتها.
وال عالقــة بتاتا ً النهيار ســعر
الرصف بانهيــار الجهاز املرصيف الذي
يضــم املصــارف التجارية ومرصف
لبنان.
علينا أن نعلم أنــه يف الثمانينات،
انهارت اللرية اللبنانية وبنســب أعىل
من النســب الحالية ،ورغم ذلك بقيت
املصــارف بأوضــاع ممتــازة .ففي
خالل  15ســنة من الحرب األهلية-
الفلســطينية كانت التحويالت تجري
مــن دون ح ّد للمبالــغ ومن دون أي
معوقات .أال يدعو ذلك اىل التســاؤل
مقارنة بما نحن فيه اليوم؟؟
مــا أريــد التأكيد عليــه هو أن
هناك اختالفــا ً كبريا ً بني انهيار اللرية،
واالنهيار املرصيف الــذي هو الجريمة
الكــرى .انه مــن بــن االنهيارات
املرصفية األكرب يف العرص الحديث ،إن
لم نقل أكربها.
لتلخيــص ذلــك للقــارئ أقول:
الســبب املبارش واألسايس واالجرامي
هو سياســة الهندســات املالية التي
انتهجها مــرف لبنان ،والتي تمثلت
يف استدانته دوالرات املصارف ،وصلت
هذه االستدانة إىل ح ّد  100مليار دوالر،
أي حــواىل  80%من مجمــل الودائع
بالدوالر ،التي كان معظمها يف الخارج
وجذبهــا إليه بالفوائــد الباهظة .أي
أن دوالرات املصارف هذه تحولت من
سيولة إىل ال ســيولة .كانت فوائد تلك
األمــوال يف الخارج بــن ربع ونصف
من واحد  ،%فيما منح مرصف لبنان
املصــارف  6و 7%ومن ثــم أكثر من
 10و .13%دام ذلك ســنوات عديدة،
خصوصا ً بعد عام .2015
يف املقابــل ،وباألرقام الرســمية
واملنشــورة عىل موقع مرصف لبنان،
بــن  1975و ،1990كانــت نســبة
الســيولة بالدوالر آنــذاك يف املصارف
 .99%وهذه النسبة هي ما لدى البنوك
من دوالرات يف الخارج قياســا ً بودائع
الدوالر لديها .وهذه نســبة صلبة لم
تعرف مثيلها مصارف تجارية أخرى يف
العالم .ولذلك بقيت املصارف اللبنانية
صلبة ،وهذا كان امتــدادا ً لتاريخ من
العمل املرصيف املحافظ يف لبنان.
أمــا يف أيلــول  ،2019أي قبيــل

الليلرة تدمير للمستقبل المصرفي
بعد تدمير الحاضر
عما يقوله مرصف لبنان لجهة انه يمكن رد شهادات االيداع الدوالرية باللرية،
يؤكد الدكتور توفيق كســبار «أن هذا كالم غري مسؤول وتدمري للمستقبل املرصيف
يف لبنان بعد تدمري الحارض» .ويسأل« :من سيضع دوالرا ً واحدا ً يف لبنان مستقبالً
عندما يقول حاكم املرصف املركزي انه اذا وضعتم يف املصارف لدينا أو أقرضتمونا
دوالرا ً ّ
يحق لنا رده باللرية»؟؟

االنهيــار ،فكانت نســبة الســيولة
بالــدوالر  7%فقــط .هذا مــا أكد
ان الــدوالرات «طــارت» بعدما كان
استعملها مرصف لبنان يف عدة أوجه.
نعود ونكــرر أن الســبب األول
واألســايس واملجرم النهيــار الجهاز
املرصيف هو سياســات ما كان يسمى
بالهندســات املالية ملــرف لبنان،
وأيضا ً سياســات املصارف باســاءة
إدارة واســتخدام الودائع عرب توظيف
معظمها اختياريا ً لدى مرصف لبنان.
أي أن املصارف شــاركت يف الجريمة
طوعاً .لــم يجربها أو يلزمها أحد عىل
ذلك ،وال بأي شــكل من األشــكال.
دافعهــا األول كان الربــح الوفري من
الفوائد املرتفعة ،وقرص نظر قاتل.
أال ترى أن هناك مسؤولية ما
للدولة؟
 إنها مســؤولية غــر مبارشةلكنها بالدرجة نفسها من املسؤولية.
فمن واجبات الدولة األساسية واملس ّلم
بها الرقابة عىل املصارف .وعادة يناط
هذا الدور باملرصف املركزي لكن تبني
أنه املســؤول األول كمــا بينّا أعاله.
وحســب النظام اللبناني ،هناك عدة
مستويات رقابة يف الدولة .عىل سبيل
املثال ،فــان القــرارات الصادرة عن
مرصف لبنان ال تخص الحاكم وحده
بل هناك املجلس املركزي .صحيح أن
الحاكم استخدم عدة أساليب لتطويع
األعضاء ،لكن ذلك ال ينفي مســؤولية
ذلك املجلس.
إىل ذلــك ،لدى لجنــة الرقابة عىل
املصارف صالحيات مســتقلة ،ومن
واجبها يوميا ً مراقبة نســبة سيولة
املصارف بالدوالر.
وهناك أيضا ً وزيــر املالية ،فتلك
الــوزارة هي ســلطة رقابة ووصاية
عىل مــرف لبنان ،لذا نســألها عن
مســؤوليتها تجاه الخسائر التي كان
يتكبدها املرصف املركزي.
ثم نأتي عىل مســؤولية مجلس
الــوزراء الذي كان يفــرض أن لديه
من يقــرأ ويتابع ما ينرش .لقد نرشت
دراســة موثّقة باألرقام الرســمية
يف آب  2017محــذرا ً مــن األوضــاع
الخطــرة جــداً ،وتحديدا ً بالنســبة
لخســائر مرصف لبنان املرتاكمة منذ
عــام  ،2002وكون صــايف االحتياط
بالعمالت األجنبية لديه أصبح ســلبيا ً
أق ّلــه منذ عــام  ،2015وعن الهبوط
املتواصل لسيولة املصارف بالدوالر.
واســمح يل يف هذا السياق تذكري
ما أتــى يف الجملــة االفتتاحية لهذه
الدراسة يف عام « :2017من املرجح أن
لبنان يتجه نحــو أزمة مالية خطرية
ســتتخذ شــكل انخفــاض يف قيمة
العملة الوطنية ،واألخطر من ذلك أنها
ستؤدي إىل زعزعة اســتقرار القطاع
املــريف ...إن عواقب هــذه األزمة
املاليــة يمكن أن تكــون مدمّ رة عىل
جميع املســتويات ...وستشمل هذه
العواقب انخفاضا ً حادا ً يف دخل وثروة
معظــم األرس يف البالد وزيادة حادة يف
حاالت اإلفالس والبطالــة ،وضبابية
واســعة النطاق حول املستقبل يف ظ ّل
حكومة مصعوقة وعاجزة ،ما سيدفع
بعرشات اآلالف إىل الهجرة.»...
أخريا وليس آخراً ،للمجلس النيابي

توفيق كسبار

اإلعالم مسؤول عن تضليل الرأي العام
يستغرب الدكتور كســبار جدا ً من عدم وجود تفسري رسمي لغاية اآلن
عن االنهيار املايل واالقتصادي الشامل .ويضيف« :يف هذا السياق ،أحمّ ل جزءا ً
كبريا ً من املســؤولية لالعالم يف تضليل الرأي العام .يف االعالم املرئي واملكتوب
من يمارس التضليل يف الشــأن االقتصادي واملــايل واملرصيف ،وذلك عن قصد
غالباً ،وذلك بتجاهل كل ما تكلمنا عنه والرتكيز عىل الشــعارات .وعدد كبري
من هؤالء يتوىل علنا ً الدفاع عن حاكم مرصف لبنان من دون االســتناد إىل أية
وقائع.
مسؤولية .فمنذ انشاء مرصف لبنان
كان الربملــان يســائل حاكم مرصف
لبنان عن سياســاته النقدية .استمر
يف املســاءلة حتى خالل فرتة الحرب.
وأنــا أذكر جيدا ً أنــي رافقت املرحوم
أدمون نعيم عدة مرات اىل املقر املؤقت
للمجلس النيابــي يف «فيال منصور».
وكانت تجري مســاءلة للحاكم نعيم
عن الوضع النقدي واالقتصادي .لكن
ومنــذ تعيني الحاكم الحــايل ،اي منذ
 ،1993لم يســاءل مــرة واحدة كما
يجب وفقا ً لألصول.
كيف تقيّم ما يتم تداوله عن
حقوق الناس بودائعها التي
تبخرت؟
 تتحدث الســلطة عن أشــياءبطريقــة مهينة لــذكاء الناس .فكل
الرؤســاء ،باالضافــة اىل الحاكــم
ورؤساء قطاعات مثل رئيس جمعية
املصارف ورئيس جمعيــة التجار...
يؤ ّ
كدون باســتمرار أن همّ هم الثابت
هو الحفــاظ عىل حقــوق املودعني،
علما ً بــان كل كلفة االنهيار ،منذ نحو
 3سنوات ،وقعت حتى اآلن حرصا ً عىل
املودع وحده.
ما التوزيع األفضل للمسؤوليات
وبالتالي للخسائر؟
 الخســارة تــوزع مبدئيا ً عىل 4فرقــاء :مرصف لبنــان واملصارف
بالدرجــة األوىل ،ثم الدولة ،ويف املرتبة
األخرية املودعني .املــودع يتحمل أقل
بكثري من بقية الفرقاء بال شك ،لكنه
يتحمل قسطا ً ما ألنه كان عليه التنبه
للمخاطر.

مــرف لبنان مؤسســة عامة
وهو جزء من الدولة .فأي أموال عليه
تحملها هي حكما ً أمــوال عامة .لذا
بتنــا نتحدث عن  3فرقــاء يتحملون
فعليا ً الخســائر :الدولــة (بما فيها
مرصف لبنان) ،املصارف ،واملودعون.
يف مــا يخــص املصــارف فانها
تترصف بشــكل معيب .ومعارضتها
لخطــط التعــايف تســتند إىل أن هذه
تلحظ عادة إعادة رســملة املصارف
من قِ بــل أصحابها ،وهذا أمر طبيعي.
ومن الــروري تذكري املصارف بانه،
ووفقا ً للقانون وللممارسات املتّبعة يف
كل دول العالم ،عندما يفلس مرصف
ما ،عليه اعادة تكوين رأسماله خالل
فرتة معينة وبرشوط مدروسة .بينما
املصارف املفلسة يف لبنان تريد البقاء
يف الســوق وتمارس عملها من دون
تكبد دفع اي مبلغ ،وهذا يشء لم نره
يف أي بلد يف العالم!
عىل املودعني أن يعلمــوا ،أن كل
يوم يمر هو يــوم يُنهب فيه ما ّ
تبقى
من أموالهم ،وذلــك باملعنى القانوني
واملحاســبي الدقيــق .فباإلضافة اىل
«الهريكات» الــذي يتعرضون له عند
ســحب أموالهم ،هنــاك حقيقة أن
املرصف الذي فقد رأسماله أو الذي بات
رأسماله سلبياً ،عليه اعادة الرسملة،
واذا عجــز عــن ذلك تتــم تصفيته.
عند التصفية تــدرس أصوله لتقييم
ما تبقى مــن قيمتها ،واذا شــكلت
(عىل ســبيل املثال)  40%من اجمايل
التزاماتــه ،فان تلــك القيمة املتبقية
تذهب يف معظمها اىل املودعني .أما إذا
استمر املرصف املفلس يف العمل وهو
يعلن خســائر ،فانه عمليا ً يخرس مما
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سالمة يدافع عن
مصالحه ومصالح
أشخاص في السلطة...
ويُدير األمور إلى حين
مغادرته للحاكمية

اإلثـنـيـن  ١٨تـمـوز 2022

تطبيقه ُيعدّ أضعف اإليمان لحفظ ما ّ
تبقى من حقوق للمودعين

ّ
يقض مضاجع أصحاب المصارف
التهديد بقانون 2/67

تبقى مــن أصوله أو موجوداته يمكن
ان يعوض بها عىل املودع .بمعنى آخر،
كل خسارة مرصفية منذ االنهيار هي
انتقاص مما قد يحصل عليه املودع يف
حال التصفية.
اذاً ،املــودع يخرس بشــكل اضايف
يوميــا ً بينمــا ادارات املصارف تمعن
يف عمليات تشــغيل ،وكأنها مصارف
عاديــة ،تدفــع كلفتها مــن اموال
املودعني او مما تبقى منها.
ويجب التذكري بانه عندما يفلس
مرصف ما توضــع اليد عىل كل أمالك
اعضاء مجلــس ادارتــه اي املالكني
وحاميل األســهم ،وتتم مالحقة هؤالء
يف الداخل والخارج.
عالجات األزمة متروكة حتى اآلن
لمصرف لبنان ،كيف تقيّم ما
يقوم به؟
 حاكم مرصف لبنان هو املسؤولاألول عــن االنهيار ،فاذا بالســلطة
تطلب منه هــو ادارة ذلك االنهيار! ال
مثيل لذلك العبــث يف العالم .وال ننىس
انــه يدافع عن مصالحه الشــخصية
ومصالح أشــخاص يف السلطة ويدير
األمور عــى طريقته اىل حني مغادرته
للحاكميــة .وأنا أقــول انه اآلن أقوى
رجل يف الدولة اللبنانية.
كيف يمكن القول أنه أقوى رجل؟
 كيف تسري أمور الدولة اللبنانيةحاليــاً؟ هناك بعض الدعــم املتبقي
للخبــز واالدوية واملحروقــات ،وهذا
الدعم يأتي من مرصف لبنان .إىل ذلك،
الكل يتصل به ليأخذ منه املوافقة عىل
تمويل حاجة هذه الوزارة او تلك .لذا،
فان الحاكم يدير هذه السلطة بشكل
او بآخر .ما من وزير أو رئيس لديه ما
لدى رياض سالمة من سلطات حالياً،
ال ســيما وأن األمر متعلق بالترصف
بالــدوالرات املتبقية لتســتمر الدولة
بشــكل او بآخر .انه وضع سوريايل،
إذ إن املطلــوب من املتهم األســايس
النهيار النظام املرصيف أن يدير ساحة
الجريمة وحل لغزها.
أمــا املصــارف فــا تتــرف
كمصــارف ،بــل هــي اآلن أشــبه
بـ»دكاكني كاش» .ال تجري تحويالت
وال تقبل شيكات وبطاقاتها االئتمانية
ال تعمل كمــا يجب ،وال هي تقرض...
ج ّل عملهــا قائم عىل الــكاش فقط
حالياً.

مخاطر في الحلول
المجتزأة
عن ادخــال ايــرادات الغاز
املســتقبلية كما مخزون الذهب
يف الحلــول املطروحــة الطفاء
الخســائر ورد الودائع ،يشــر
توفيق كســبار إىل طرح الكثري
من الحلول املجتزأة التي ال تفيد
بــيء ،ال بــل إن اعتمادها قد
ينطوي عــى مخاطر .فاالنهيار
كبري ومتشــعب ويحتاج اىل سلة
حلول شاملة متكاملة.
يمكــن القول ،عىل ســبيل
املثال ،انه يمكــن رهن ايرادات
الغاز ضمن ســلة حلول ،وهذا
ينطبق عىل رهن الذهب ايضاً...
هــذا اذا اتبعنــا خطــة كاملة
تطرحها سلطة مســتقلة فعليا ً
يواكبها دعم دويل.
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كريم ضاهر :ليس قانون
تفليس كما يدعون...
وتطبيقه يوقف االستنسابية
الحاصلة

هل المصارف كلها تشبه بعضها؟

آدم شمــــس الديــــن

أقر القانون لتجنيب «إنترا»
التصفية

يف اكثر من مناسبة لوحت لجنة
فعىل الرغم مــن اعالن املحكمة
حماية حقــوق املودعني املنبثقة عن
التجارية افالس املرصف ما يستدعي
نقابة املحامــن بامكانية اللجوء اىل
تصفيته ،حصل ذلك يف خضم مناقشة
مقاضاة املصارف بناء عىل القانون
مرشوع القانون  67/2الذي يتعامل
 .67/2يف ظل ما نشهده من تقاعس
مع املصــارف املتوقفة عــن الدفع.
لدى الجــزء االكرب
وعليه عمدت السلطة
من القضــاة للعب
آنــذاك اىل تطبيــق
دورهــم يف تحقيق
القانــون بمفعــول
العدالــة بالرغم مما
رجعــي ليطال جميع
يبحثون عن صك براءة
يرتكب مــن مجازر بضمان الدولة للودائع ...املصــارف املتوقفــة
بحق املودعني وربما
عن الدفع منذ تاريخ
إعطاؤهم
يجب
ال
ما
وهذا
عمــوم اللبنانيني،
ترشين االول عام 66
ً
إياه!
يصبــح رضوريــا
فقط ليشمل مرصف
الســؤال عــن مدى
«انــرا» ولكــي ال
بعض
وجرأة
اللبناني
قدرة القضــاء
يتعرض للتصفية.
الدعاوى
هــذه
تلقــف
قضاتــه يف
فاذا كانت الســلطة آنذاك قامت
أن
اال
عليها.
والحكــم
بها
والقبول
بــكل هذا الجهــد لتفــادي تصفية
النص
وجود
يلغي
ال
البعض
تقاعس
املرصف ،فإن الرسديــة املروجة من
القلة.
تجرأ
لو
يف ما
قبل عدد من املصارف ان هذا القانون
ً
يؤدي حكمــا اىل تصفيــة املصارف
تغيير النبرة التفاوضية
وافالسها مما يؤدي اىل ضياع حقوق
املودعني يصبح ساقطا ً حكماً.
تشــر املعلومات ومــا ترسب
من اجتماعات عقــدت بني جمعية
املصــارف ولجنــة حمايــة حقوق
لماذا يخافونه
املودعــن أن هذا القانون هو أســوأ
«البنكرجيي»؟؟
كوابيس املرصفيــن .مجرد التلويح
لكــن ملاذا يخاف عــدد كبري من
به دفــع الجمعيــة اىل تعديل نربتها
اصحــاب املصارف مــن تطبيق هذا
التفاوضية.
القانــون؟ يــرح املحامــي كريم
اىل
يحيلنا
القانــون،
هذا
أهمية
ضاهر أن القانون  67/2ليس قانون
الســلطة
مخيلة
حكم
الذي
الكابوس
التفليس كما يروج لــه البعض .بل
يف
دفعها
ما
وهو
املالية
السياســية
هو بكل بســاطة القانون الذي يعيد
االصل اىل اقراره.
تصويب االمــور ويعطي كل مرصف
القانون
هــو
67/2
القانــون
حقه وحجمه وقدرته عىل االستمرار.
يف
أقر
والذي
«انرتا»
بقانون
املعروف
يقول ضاهر إن «تطبيق هذا القانون
النظام
يفاعة
وبحكم
حينها،
.1967
يوقف استنســابية املصارف ويعزز
قليلة
ســنوات
ومرور
املايل
املرصيف
الشــفافية يف تعاملها مــع زبائنها
عىل انشاء املرصف املركزي ،لم يكن
ومودعيهــا ويؤمــن اســتمرارية
ً
النظام املايل املرصيف بقوانينه جاهزا
املصارف بالشــكل الــذي تعمل فيه
ً
لتحمل صدمة كتلك
حاليا».
التــي احدثها انهيار
يشــر ضاهر اىل
مــرف بحجــم
أن التأخــر يف اقــرار
«انــرا» الــذي كان
قانون اعــادة هيكلة
يحمي المصارف من
يســتحوذ آنذاك عىل القضايا الفردية بعد توحيد املصارف يســتوجب
 15%مــن مجمــل
اللجوء اىل هذا القانون
المودعين
دعاوى
كل
االيداعات يف املصارف
كضمانــة وحيــدة
اللبنانية.
لحقوق املودعني قبل
كان
الدفع،
عــن
توقفه
فعنــد
اتخاذ أي اجراء قانوني آخر.
املســار القانوني الوحيد هو التوجه
نحو اعالن افالس «انرتا» ثم تصفيته
فصل بين المصارف وبين
وفقا ً للقانــون التجاري .اال ان تركة
المصرفيين
أجرب
انــرا كانت «دســمة» ممــا
يــرح ضاهــر ان خــوف عدد
تطبيق
السلطة السياسية املالية عىل
كبري من املصــارف مــن تطبيق هذا
آخر
قانون
تعديل زمني بغية تطبيق
القانــون يكمن يف أنه «يصار اىل تنحية
عىل املرصف.
وعزل رئيس وأعضــاء مجلس االدارة،

قانــون كابيتــال كونرتول مشــوه
باالضافة اىل مفويض املراقبة وســائر
يريدونه بهــدف حماية املصارف من
االشخاص الذين تولوا ادارة أو مراقبة
الدعاوى القضائية.
أعمال وحســابات املرصف أو التوقيع
عنه خــال فرتة ثمانية عرش شــهرا ً
يرشح ضاهر أنــه «عند تطبيق
القانون  67/2يتم توحيد كل الدعاوى
السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع .مع
القانونيــة ،وبالتــايل ال يعود هناك
حجز اصولهم وأموالهم املنقولة وغري
امكانية بأن ينجح مودع دون ســواه
املنقولــة كافة حجــزا ً احتياطيا ً ألجل
بتحصيل حقه بشكل
ضمان املســؤوليات
افرادي ،فاللجنة التي
التي قد ترتتب عليهم.
تشكل لتقييم وادارة
ورفع الرسية املرصفية
املــرف يتمثل فيها
عــن حســاباتهم
القانون يتضمن تنحية
ومســاءلتهم جميعا ً
املودعــون وتضمن
وعز ً
ال ...وتأليف لجان تدير
شــفافية وحقــوق
وتحديد املســؤوليات
المصارف يتمثل فيها
جميــع املودعني ،وال
واســرداد ما يمكن
المودعون
يبت بحقوقهم اال يف
اســرداده منهــم يف
نهاية تقييم املرصف
حال ثبوت املسؤولية
كســلة متكاملة» .يعرتف ضاهر أنه
وتوجــب التعويض» .أبعــد من ذلك
خالفا ً لحالة انــرا «نحن أمام أزمة
ينص القانون عىل «تعيني مدير مؤقت
نظاميــة متكاملــة وهو مــا يرتب
للمرصف ثم لجنــة ادارة خاصة تتوىل
مســؤولية اضافية عىل الدولة تجاه
صالحيات مجلــس االدارة والجمعية
املودع واملواطن ،لسنا ضد ان تضمن
العمومية العادية عند االقتضاء .وهي
الدولة قسما ً من الودائع ،ولكن يجب
تمثل مجموعة دائنــي املرصف املعني
أن يتم ذلك بعد تحديد ما هو مرشوع
ويناط بها صالحية اتخاذ التدابري التي
وغري مرشوع ،جزء كبري من املصارف
تؤمن مصالح اصحاب الحقوق».
يريد ان يحصل عــى صك براءة عرب
ضمــان الدولة لكافــة الودائع قبل
ليس تأميمًا
تحديد املســؤوليات ،وهذا ما ال يجب
إنطالقا ً مــن الرسديات التي ترد
ان يسمح بحصوله».
فيها املصارف يف معــرض تخويفها
املودعني مــن اجــراءات كتلك التي
ضمان الودائع
يفرضهــا القانون  ،67/2ســألنا
عىل صعيــد متصــل ،كان الفتا ً
ضاهر عمــا اذا كانت هذه االجراءات
اشــارة نائب رئيس الحكومة سعادة
يمكــن اعتبارهــا تأميمــا ً للقطاع
الشــامي يف آخر مقابلة له اىل وجود
املرصيف ،فإذا كان تطبيق هذا القانون
أصــول مرصفية تقدر بـــ 28مليار
ممكنــا ً عىل مرصف واحــد مفلس،
دوالر تكفــي لحمايــة  88%مــن
فكيف يمكن تطبيقه عىل قطاع كامل
الحسابات حتى  100ألف دوالر لكل
يعد مفلســا ً بأكمله تقريباً؟ يجيب
مودع .ترصيح الشامي ال يمكن اال ان
ضاهر بالتــايل« :كنا نتمنى أن تكون
يقودنا اىل مقاربة تستند ،كحل أخري
هناك قوانني عرصية يمكن تطبيقها
اذا اقتىض األمر ،اىل تصفية املصارف
عىل كل مرصف عــى حدة ،لكن هذا
واالعتمــاد عــى اصولها لــرد هذا
القانون هو املوجود حالياً ،وال يمكن
الحجم من الودائع.
أن يعد تأميماً ،وليس
اما الودائع املتبقية
مــن الصعــب تعيني
والتــي تمثل الحجم
لجــان الدارة كافــة
االكرب فيطــرح لها
املصارف املتوقفة عن
يحجز على أصول
صندوق الســرداد
الدفع ريثمــا يتحدد
«المصرفيين» و»المراقبين»
الودائــع كما يقرتح
مصريهــا ،ومــا اذا
كانت قابلة لالستمرار ويفتح أبواب مساءلتهم الشامي.
اذا كانــت
أو يف حال عدم قدرتها
التصفية غري مســتبعدة من املقاربة
وجــب تصفيتهــا ،ال يشء يمنع من
وهــي نتيجة ممكنــة للقانون 67/2
تشــكيل  60لجنــة الدارة وتقييــم
وليس نتيجة حتمية بالرضورة ،يكمن
املصارف املتوقفة عن الدفع».
الخوف مــن هذا القانون ســواء من
يذهــب ضاهر أبعــد يف تأكيده
املصارف أو املرصف املركزي أو السلطة
رضورة تطبيــق هذا القانــون ،اذ
السياســية هو ان تطبيقه ســيفتح
انه يؤمــن حماية القطــاع املرصيف
صنــدوق «بانــدورا» ،صندوق يخىش
من الدعــاوى القضائية بحكم االمر
الجميع من تداعياته.
الواقع ،وال يعود هنــاك رضورة اىل
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"ال" للشطب التعسفي للودائع ...و"ال" أخرى لوضع
ضوابط على رؤوس األموال

بناء على صندوق
تقديم الوعود للمودعين
ً
سيادي وهمي ليس باألمر الجدير بالثقة

نقاش قضية الخسائر ال يأتي قبل التدقيق النهائي
في حسابات المصارف والبنك المركزي

إلعادة هيكلة المؤسسات العامة وتحديد التي
ستبقى "عامة" وتلك التي ينبغي خصخصتها

ّ
تنفذها حكومة كفاءات مستقلة ال يشلّها اإلقتتال السياسي

النصولي 12 :إصالحًا تنقذ لبنان ...هذه هي!
منيــــر يونـــــس
برز الشهر املايض اســم الدكتور
صالــح النصويل مرشــحا ً لرئاســة
الحكومة .استند مرشحوه ومريدوه إىل
ان للرجل خربة تمتد عىل مدى  40عاما ً
يف مواقع عليا يف صندوق النقد الدويل.
وهو مؤلف عدد من الكتب يف االقتصاد
واملال والتجــارة والنقد .توجهت «نداء
الوطن» بعدد من األســئلة اىل الدكتور
نصويل الذي أكد بداية أن لبنان يحتاج
إىل البــدء يف الرتكيــز عــى مصالحه
الخاصة بــدال ً من البحــث يف الخارج
عن التوجيه واملســاعدة .ويوضح أنه
عىل مدى اكثــر من عامــن ونصف
وحكومتــن متعاقبتني لــم تُتخذ اي
تدابري تصحيحية ،يف الوقت الذي اتبعت
فيه سياســات ادت اىل نتائج مغايرة
ممــا ادى اىل تضخيم حجــم االزمة،
مؤكدا ً أنه حان الوقت النقاذ االقتصاد
اللبناني .ويف ما ييل نص الحوار:
ما هو اإلطار االقتصادي العام
الذي توصي بوضعه وتنفيذه
للخروج من هذه األزمة؟
لبنان يواجه أزمات متعددة وليست
أزمة واحــدة فقط وكلهــا مرتابطة،
أزمة سياســية مع انقسامات داخلية
خطرية أدت إىل الشــلل يف السياسات،
أزمة حوكمة اتســمت بتفيش الفساد
والتدخل يف النظام القضائي ،أزمة ثقة
داخلية ومع الدول املانحة واملؤسسات
الدولية ،أزمة شفافية تتسم بغموض
عمليات الحكومة وحســابات املوازنة
والنظام املرصيف واملؤسســات العامة،
أزمة مالية انعكســت يف انهيار العملة
والتخلف عن ســداد الديون والخسائر
الهائلــة يف النقــد االجنبــي وانعدام
الســيولة يف القطاع املــريف وتعدد
اسعار الرصف مع ضوابط لرأس املال
غري منظمة ،وأزمة اقتصادية تنعكس
يف انخفــاض الناتج املحــي اإلجمايل
الحقيقي وارتفــاع البطالة .اضف اىل
ذلك أزمة البنيــة التحتية بدليل نقص
الكهرباء وندرة إمــدادات املياه ،وعدم
صيانة الطرق ،والعقبات التي تعرتض
عمليــات املوانــئ ،وأزمة إنســانية
انعكســت يف االرتفاع الحاد يف معدالت
الفقر وماليني اللبنانيني الذين يعانون
مــن الحرمــان يف التعليــم والرعاية
الصحية واملرافق العامة.
إن مهمة الخروج من هذه األزمات

هائلة .لكن يجب أن تشــمل مجموعة
أوىل من اإلصالحات كما ييل:
 .1إتمام انجاز تدقيق حسابات مرصف
لبنان والبنوك التجارية عىل وجه
الرسعة لتوفري أساس إلطار عمل
متوسط املدى.
 .2استحداث قوانني قوية للشفافية
ومكافحة الفساد ،مع آليات إنفاذ
قوية ،باإلضافة إىل قوانني تضمن
استقاللية القضاء لبدء استعادة الثقة.
 .3توحيد وتعويم سعر الرصف مع
عدم وجود ضوابط عىل تحويالت رأس
املال.
 .4إجراء إصالح للعملة يتضمن إدخال
لرية لبنانية جديدة ،عىل غرار إصالح
العملة األملانية الناجح لعام 1948
الذي تم تنفيذه بعد التضخم املفرط يف
الحرب العاملية الثانية.
 .5إعادة هيكلة الدين العام الداخيل
والخارجي.
 .6توفري مرصف لبنان السيولة باللرية
اللبنانية للبنوك ملواجهة السحوبات
من الودائع باللرية اللبنانية والدوالر
بسعر الرصف يف السوق املحرر.
 .7إعادة هيكلة الجهاز املرصيف دون
املساس باملودعني.
 .8تعزيز االنظمة والرقابة االحرتازية
عىل مستوى مرصف لبنان واملصارف
التجارية.
 .9مراجعة وتعزيز عمليات املؤسسات
العامة وتحديد ما سيتم تخصيصه
منها.
 .10اعتماد موازنات ملدة  3سنوات
لضمان القدرة عىل تحمل الديون ،بما
يف ذلك إصالح الخدمة املدنية (شاملة
تعديل الرواتب واالجور) ،وتحديد
أولويات اإلنفاق لدعم البنية التحتية
والخدمات االجتماعية ،ومراجعة
وتحديث النظام الرضيبي مع استخدام
سعر الرصف الحر املوحد ،وتبسيط
اإلجراءات ملنع التهرب الرضيبي
والفساد.
 .11البدء يف إصالح املرافق العامة ،بما
يف ذلك قطاع الكهرباء ،وقطاع املياه،
وأنظمة املوانئ ،مع مراعاة خصخصة
وتنظيم هذه املرافق.
 .12تطبيق نظام شامل للحماية
االجتماعية.
ولكن كرشط مسبق ،يحتاج لبنان
إىل تشــكيل حكومة كفاءات مستقلة
تركــز عــى اإلصالحات ،وال يشــلها
االقتتال الســيايس الداخــي ،من أجل

مراجعة مصرفية شاملة
كيف يرى الدكتور النصويل مســتقبل القطاع املرصيف اللبناني :من سيخضع
للتصفية واإلفالس؟ يقول« :هذا ســيعتمد عىل السياسات املعتمدة .إذا تم تطبيق
ً
مستقبل واعدا ً للقطاع
شطب للودائع وضوابط عىل تحويل رؤوس األموال ،فال أرى
املرصيف .يعتمد القطاع املرصيف الفعال بشــكل حاسم عىل ثقة عُ مالئه .لقد تآكلت
هذه الثقة بالفعل إىل حد كبري ويجب إعادة تأسيسها».
يف هذا الصدد ،يؤكد أنه «ســيكون من الرضوري إجراء مراجعة شاملة لدور
وهيكليــة البنك املركزي وهيئــة الرقابة عىل املصارف للتأكــد من أنهما يعمالن
بشــفافية وفعالية .باإلضافة إىل ذلك ،ســيتعني إعادة هيكلة املصارف التجارية
للتأكد من أن عملياتها تخضع لسياسات وممارسات احرتازية سليمة ،وبشفافية
كاملة ،وأن تتم رســملتها بالكامل .ســتكون نتائج التدقيق حاســمة يف تحديد
املصارف القابلة لإلستمرار مما يوفر اساسا ً إلعادة الهيكلة املطلوبة».

كســب الثقة داخليا ً ودولياً .يتعني عىل
األحزاب السياســية املختلفة أن تدرك
أنهــا جميعها يف نفس القــارب وأنها
سوف تغرق معا ً إذا غرق القارب .لهذا
حذر وزير الخارجية الفرنيس السابق
من غــرق لبنان مثــل التايتنيك وعىل
متنه جميع اللبنانيني.
ما رأيك باالتفاق المبدئي بين
الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق
النقد الدولي؟
من املهم وضع االتفــاق املبدئي
عىل مســتوى موظفــي الصندوق يف
ســياقه الصحيح .يواجه لبنان واحدة
من أسوأ األزمات االقتصادية واملالية يف
التاريخ .لقد انخفض الدخل الحقيقي
بشــكل كبري لدرجــة أن األمم املتحدة
قدرت أن  80%من الســكان اصبحوا
اآلن تحت خط الفقر ،وترضر النشاط
االقتصادي ،و تفشت البطالة ،وفقدت
اللــرة اللبنانية أكثر مــن  90%من
قيمتها ،وساد التضخم املفرط ،واصبح
عمل النظام املرصيف مشــلوال ً تقريبا
مما أدى فعليــا ً إىل تجميد الجزء األكرب
من الودائع ،وتصاعدت هجرة االدمغة.
اليــوم ال توجــد كهربــاء تقريبا ً وال
إمدادات مياه ،و يواجه املواطن ندرة يف
األدوية األساسية واالمدادات الغذائية
بما فيها الخبز ،ونقصا ً يف الوقود .كما
ان املؤسسات العامة شبه متوقفة عن
العمل بســبب االرضاب العام ملوظفي
القطــاع العام احتجاجــا ً عىل تالىش
اجورهم الحقيقيــة ،فهذا ليس وضعا ً
طبيعيا ً.
لكي يعمل أي اقتصاد ،يجب إعادة
بناء الثقة .بعد عقود من السياســات
االقتصاديــة واملالية غري املســؤولة
والفساد السائد يف معظم مرافق الدولة،
ال يتمتع لبنان بثقة مواطنيه وال بثقة
املجتمــع الدويل .لذلك يحتاج بشــكل
عاجل إىل إعادة بنــاء الثقة من خالل
الرشوع يف إصالحــات حوكمة مهمة،
باإلضافــة إىل إصالحــات اقتصادية
ومالية .ويتضح انعدام الثقة من خالل
القائمة الطويلة لإلجراءات املســبقة
املفصلة التي اقرتحهــا صندوق النقد
الــدويل يف االتفاق املبدئــي قبل امليض
قدما ً يف تقديم أي دعم مايل.
ليس هنــاك شــك يف أن االتفاق
املبدئي عــى مســتوى املوظفني مع
صندوق النقد الــدويل يتضمن أهدافا ً
جديرة بالثناء والعديد من اإلصالحات
املطلوبة .ومع ذلك ،لدي تحفظات حول
عدة جوانب من الربنامــج الحكومي
املطروح.
أو ً
ال ،بدون مراجعة كاملة وتدقيق
جدي لحسابات البنك املركزي والبنوك
التجارية وكذلك املتأخرات عىل
الحكومة التي تكبدتها وزارة املالية،
ال يتوفر اساس متني لبناء إطار
اقتصادي كيل متوسط األجل يمكن من
خالله تقييم تأثرياإلصالحات املقرتحة
وتحديد الفجوة املالية الخارجية
الشاملة التي تواجه االقتصاد اللبناني.
ثانياً ،ال يعترب الشطب التعسفي
للودائع والقيود املفروضة عىل السحب
منها املقرتحة يف خطة الحكومة حال ً
للمشكلة ،ولكنه يف الواقع سيأتي
بنتائج عكسية ،و سيدمرهذا االجراء
كل ما تبقى من ثقة يف القطاع

صالح النصولي

املرصيف ،وسيُقوض لسنوات قادمة
قدرة القطاع عىل لعب دوره الوسيط
األسايس يف دعم النشاط االقتصادي.
فمَ ن يف العالم سيجرؤ عىل ايداع قرش
واحد يف املصارف اللبنانيية بعد هذا
اإلجراء التعسفي؟ وعالوة عىل ذلك،
سيؤدي فقدان الودائع إىل انخفاض
الطلب وإعاقة االستثمار ،مما يؤدي
إىل مزيد من الكساد يف النشاط
االقتصادي.
ثالثاً ،ان إدخال ضوابط عىل رؤوس
االموال الخارجية يف هذه املرحلة
املتأخرة من األزمة سيؤدي إىل زيادة
تقويض الثقة وسيعزز نشاط السوق
السوداء لتحويل رؤوس األموال اىل
الخارج بينما سيعيق دخولها اىل لبنان،
وسيخلق تشوهات تؤثر سلبا ً عىل
االنتعاش االقتصادي واملايل للبلد.
رابعاً ،من غري الواضح ما هي سياسة
سعر الرصف املقرتحة حالياً .كان
لبنان من أوائل الدول يف العالم التي
تبنت سعر رصف عائم عند االستقالل
والذي ساهم بتعزيز اقتصاده حتى
عام .1997عندما تم تثبيت سعر
الرصف عند سعر مبالغ يف قيمته وهو
 1500لرية لبنانية ،أثر ذلك سلبا ً عىل
تنافسية لبنان ،وترافق مع سياسة
أسعار فائدة عالية لجذب رؤوس
االموال االجنبية لدعم سعر الرصف
املبالغ فيه .وبالتايل فقد نتج عن هذه
السياسة رضر لالقتصاد وخاصة
يف قطاعي الزراعة والصناعة .ان
اي برنامج إصالحي جدي يتطلب
فورا ً توحيدا ً السعار الرصف املتعددة
والعودة اىل سعر رصف حر يحدد يف
سوق العمالت االجنبية.
تقودنــي هــذه التحفظــات إىل
القــول إن هناك حاجة إلعادة النظر يف
الربنامج الحكومي املطروح للتأكد من
أن أي اتفــاق نهائي مع صندوق النقد
الدويل يعكس تطلعات الشعب اللبناني
ويضــع االقتصاد والقطــاع املايل عىل
أسس متينة.
هل هو اجراء صحيح ما طرح عن
شطب  60مليار دوالر من خسائر
البنك المركزي؟
كما قلــت ،بدون تدقيــق كامل
يف البنــك املركزي والبنــوك التجارية،
من الســابق ألوانه مناقشة الخسائر
الفعلية املتضمنة بأي طريقة موثوقة.
تشــر البيانات املتاحة إىل أن الخسائر
كانت كبرية .وتشــر التقديرات إىل أنه
من بني  104مليــارات دوالر أمريكي

ودائــع بالعمالت األجنبيــة يف البنوك
التجارية ،تم إيداع  82مليار دوالر منها
يف البنــك املركزي .وتشــر التقديرات
االخــرة إىل أن البنــك املركــزي لديه
فقط  11.3مليــار دوالر من العمالت
األجنبية ،مما يخلق فجوة قدرها 71.7
مليار دوالر مستحقة للبنوك التجارية.
عالوة عىل ذلك ،لــدى قطاع املصارف
سندات اليورو التي تمثل دينا ً للحكومة
بالعملة األجنبية ،لكن قيمتها التجارية
الفعلية الحالية تمثــل جزءا ً قليالً من
قيمتها االسمية.
ماذا تقترح بخصوص إعادة الودائع
ألصحابها؟
ال يوجــد أي مربر عــى اإلطالق
لشــطب الودائــع املقــرح يف خطة
الحكومــة .كانت الخســائر املرتاكمة
نتيجة سياسات من قبل الحكومة التي
عانت من عجــز كبريمتتال يف امليزانية
العامة ،و مــن قبل البنك املركزي الذي
دعم ســعر رصف ثابت مبالغ فيه مع
سياســة ســعر فائدة مرتفعة لجذب
الودائــع بالعمــات األجنبيــة ،ومن
تقاعس لجنة الرقابــة عىل املصارف
التجاريــة التــي فشــلت يف ضمان
االجراءات االحرتازية ،كما ان املصارف
ذاتها لــم تتبــع سياســة احرتازية
مناســبة لحمايــة املودعني من خالل
تركيز ودائعهــم بالعمالت األجنبية يف
البنــك املركزي مقابل عائــدات عالية
للفوائــد .يف ضــوء ذلــك ،أن يتحمل
املودعون معظم الخســائر هو اقرتاح
غري منطقي عىل االطالق.
يف رأيي ،إن أفضــل نهج للتوصل
اىل حــل هو تشــكيل حكومة كفاءات
مســتقلة غري سياسية تعلن بشفافية
عن برنامج إصالح هادف وتبدأ يف تنفيذ
اإلجراءات املطلوبة للبدء يف اســتعادة
الثقــة ،وطمأنة املودعــن والجمهور
اىل أنه لن يكون هناك شــطب قرسي
للودائع وال ضوابط عىل تحويل رؤوس
االموال والسحب من الودائع.
يف هــذا الســياق ،ســيكون من
الرضوري تعويم وتوحيد سعر الرصف
وتزويــد املصارف بكل الســيولة التي
تحتاجها باللرية اللبنانية لتلبية الطلب
عىل ودائعها وبســعر موحــد يحدده
الســوق الحــر ،فلن يبــايل املودعون
بمــا إذا كانوا ســيحصلون عىل اللرية
اللبنانية أو الدوالر حيث يمكن استبدال
اللرية اللبنانية يف هذا الســوق بالدوالر
والعكس صحيح.
قد يكــون هناك ارتفــاع مبدئي
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إلعادة النظر في
البرنامج الحكومي ...فأي
اتفاق مع "الصندوق"
يجب أن يعكس تطلعات
الشعب اللبناني
يف ســعر الرصف مع اندفــاع البعض
لتحويــل اللرية اللبنانيــة إىل دوالرات،
لكن ســعر الرصف سيعود إىل مستوى
أكثر استدامة بمجرد انحسار االندفاع
األويل .وســيعتمد مدى االندفاع بشكل
حاسم عىل مصداقية الحكومة والثقة
التــي أوجدتهــا .وكلمــا زادت هذه
املصداقية والثقة كلمــا كان االندفاع
قصري األمد.
وتجدر االشارة اىل ان هذا التحرير
ال يعنــي الدولرة للودائــع او تحويل
الودائــع الدوالرية اىل اللــرة ،بل هو
وسيلة لضخ السيولة يف النظام املرصيف
يف ســياق لرية لبنانية قابلة للتحويل
بسعر السوق الحر.
هناك من يطالب بانشاء صندوق
سيادي ألصول الدولة التي تدر
عائدات لكي يذهب جزء منها
إلعادة الودائع ،فما رأيك في هذا
االقتراح؟
ال شــك يف أن وضع املؤسســات
العامة وأصــول الدولة األخرى بحاجة
إىل مراجعة وتقييم يف ســياق برنامج
إصالح شــامل .ومع ذلك ،ال ينبغي أن
تكون الودائع رهينة ملثل هذا الصندوق
الســيادي ،بالنظــر إىل أن العديد من
مؤسســات الدولة تتكبد خسائر حاليا
وأن ميزانية الحكومة تعاني من عجز
مزمــن .يف الواقع ،يف هذه املرحلة ،فإن
تقديم الوعود عىل مدى سنوات متعددة
بنا ًء عىل صندوق ســيادي وهمي ليس
باألمر الجدير بالثقة.
يجب معالجــة مســألة الودائع
بجديــة بالطريقة التــي أرشت إليها.
وأريد التأكيد بهــذا الخصوص عىل أن
نجاح حماية الودائع ســيعتمد بشكل
حاســم عــى مصداقيــة الحكومة،
وشفافية برنامج اإلصالح الذي تنفذه،
والتواصــل الفعال مع الجمهور لرشح
اإلصالحات وفوائدها.
يف ما يتعلق باملؤسســات العامة،
هناك حاجة ملحة التخاذ تدابريإلعادة
هيكلتهــا وتحديــد املؤسســات التي
ســتبقى ضمن القطاع العــام وتلك
التي ينبغــي خصخصتها .يتمتع البنك
الدويل بخربة واسعة يف هذا املجال مما
يمكنه من املســاعدة يف هــذا الصدد.
ومرة أخــرى ،من الــروري تنفيذ
هذه السياســة بالشــفافية الشاملة
والكاملة.

الفشل ممنوع ...وإال!
نسأل الدكتور صالح النصويل
عما ســيحدث إذا فشلت االتفاقية
مع صندوق النقــد الدويل؟ فيقول
ما ييل« :لبنان ال يســعه أن يفشل
والفشــل يف تنفيــذ اإلصالحــات
املتوخاة ال يؤدى إال إىل تفاقم األزمة
وتقويض الثقة يف الحكومة بشكل
أكــر .إن الثمن الذي ســيتكبده
الشعب اللبناني سيكون باهظا ً من
حيث املزيد من املعاناة اإلنسانية».
ويضيــف« :يمكــن للبنــان
االستفادة بشــكل كبري من الخربة
والتمويــل الذي يمكــن أن يوفره
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
ويقع عىل عاتق الحكومة اللبنانية
مســؤولية التفاوض عىل برنامج
يتمــاىش مع تطلعــات ومصالح
الشــعب اللبناني .وأعلم ،من واقع
خربتي ،أن صندوق النقد يويل أهمية
كبرية مللكية البالد لإلصالحات التي
تساعد عىل ضمان نجاح الربامج».
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المطروح حكوميًا :وعود ومقترحات ترقيعية

اإلضراب مفتوح والدولة مشلولة

باتريسيــــا جــــــالد
حسم موظفو القطاع العام الذين
يش ّلون مفاصل الدولة باإلرضاب الذي
ّ
ينفذونه ،بســبب عدم كفاية رواتبهم،
قرارهم :لــن نف ّك اإلرضاب قبل تحقيق
مطالبنا ،وتحسني الرواتب وزيادة بدل
النقل .هذا القرار النهائي والحاسم جاء
بعد تداول معلومات عن تحسني رواتب
القضاة وفق سعر  8000لرية للدوالر.
فأي حلول يمكن أن تطرح لتحســن
الرواتــب ،وبالتايل عــودة املوظفني اىل
عملهم يف ظ ّل عدم املساواة يف تحصيل
حقوقهم؟
نحو  15ألف موظف يف املؤسسات
واإلدارات العامــة ّ
ينفذ عدد كبري منهم
إرضابــا ً عاما ً شــامالً ،انضــ ّم اليهم
األســبوع املــايض موظفــو الوكالة
الوطنيــة لإلعــام التــي توقفت عن
العمل منذ يوم الخميس املايض ،وفنيو
مصلحــة اإلرصاد الجويــة ليوم واحد
ومتقاعدي القطاع العام.
صحيــح أن اجتمــاع اللجنــة
الوزارية املكلفــة معالجة تداعيات
األزمة املالية عىل ســر املرفق العام
األخــر برئاســة رئيــس حكومة
ترصيــف األعمال نجيــب ميقاتي،
توافقت أخريا ً عىل احتساب املساعدة
اإلجتماعيــة ضمن الراتــب وزيادة
بدل النقل اىل  95ألف لرية ،إال أن تلك
الجعجعة لم ترتجــم بعد عىل أرض
الواقع .حتى أن مرسوم اعتماد بدل
النقل بقيمة  64ألف لرية لم تفتح له
اإلعتمادات بعد  ،فـ»الرواتب ال تزال
نفســها وبدل التنقالت ذاته املعتمد
قبل تدهور اللرية الوطنية كما أوضح
لـ»نداء الوطن» أحد املوظفني.
ويقول املوظف نفسه والذي يعمل
الحــي وال يزال يتوجّ ه اىل عمله
باللحم
ّ
 3أيام اسبوعياً ،أن «راتبه بات يساوي
 60دوالرا ً وبدل النقــل اليومي 8000
لرية ،فكيف يتوجّ ه اىل عمله ويعيش يف
ظ ّل تفاقم أســعار املحروقات والسلع
الغذائية واملعيشــية وكلفة اشــراك
املو ّلد...؟».

اجتماع اليوم

ومــن املتوقع أن تلتئــم بعد ظهر
اليوم اللجنــة الوزارية املكلفة معالجة
تداعيات األزمة املالية عىل ســر املرفق
العــام بهدف البحــث يف مجموعة من

االقرتاحــات املتّصلة بإنهــاء إرضاب
موظفــي القطــاع العــام ،واتخــاذ
القــرارات املناســبة يف شــأنها .فهل
يرضخ املوظفون للحلول اإلستنسابية
والفضفاضة التي «تخيّط»عىل حساب
كل فئة أو درجة يف الوظيفة العامة ،أم
ان اللجنة ستتمكن من إرضائهم؟
رابطــة موظفــي اإلدارة العامة
مرصّ ة عىل موقفها الرافض للعودة اىل
العمل يف ظل التمييز بني املســتخدمني
العامــن يف تحســن قيمــة الرواتب
ملوظفني دون سواهم ،واللجنة الوزارية
تتجاهلهــا وال تعــرف بمطالبها وال
تضمها اىل اإلجتماعات للتفاوض معها.
وتوضح رئيسة الرابطة نوال نرص
لـ»نــداء الوطن» أن مطالبنا ليســت
صعبة علما ً أننــا تنازلنا عن حقوقنا،
لكن املســؤولني مــرّ ون عىل عدم
اســتمرار عمل اإلدارة العامة ،فالدولة
لديها واردات ولكنها ال تريد استخدامها
وترفض اعتماد مبدأ املحاسبة لتحسني
وضع املوظفني».
وأضافت« :ما طالبنا به لتحسني
قيمة الراتب منحــوه للقضاة وللمدراء
العامــن والنــواب والضبــاط .أمــا
املوظفون فمن غري الجائز أن يحصلوا
عىل هذا الحق؟ علما ً أن املسؤولني غري
آبهني إذا فتحــت اإلدارة العامة أبوابها
أم ال ،بل ج ّل ما يهمهم فتح املؤسسات
أبوابها ولو ليومني لتسيري أعمالهم «.

مطالب رابطة موظفي اإلدارة
العامة

وعــدّدت نرص مطالــب املوظفني
وهــي «الحــ ّد األدنى مــن حقوقهم
وحاجاتهم األساســية» لف ّك اإلرضاب
كما ييل:
 «التغطيــة الصحيّــة ،طبابــةواستشــفاء ودواء ،بعد أن أمّ نت هذه
التغطية بـ»الفريش» دوالر ألويل القرار.
 تصحيــح الرواتــب واألجــورواملعاشــات التقاعديــة وتعويضات
الــرف وفق ما قدمنــاه من تنازالت
لغاية الربع من قيمة رواتبنا (احتسابها
عىل منصة الدوالر املرصيف  8000لرية)
يف حني ننفق عىل اســاس سعر السوق
السوداء.
 تزويدنا بقسائم بنزين تحتسبكمياتها وفق املســافات التي يقطعها
كل موظف».
وفــض العالقــة بــن املوظفني

حاصباني :الحل باإلصالح اإلداري
الشامل ...وما عدا ذلك حلول
مدمّ رة وهرطقات

نصر :لدى الدولة إيرادات ال تريد
استخدامها ...وهي تميّز بين
موظفي القطاع العام

واملصــارف اللبنانيــة بمــا يختص
بمستحقاتهم الوظيفية كافة ،وإعادة
تسديد هذه املستحقات لدى محاسبي
اإلدارات او لــدى محتســبيات وزارة
املالية.

املؤسســات الحكومية التي لم يعد لها
حاجة ،وتفعيل مقاربة شــاملة إلدارة
مؤسســات الدولة وابعاد كلفتها عن
الخزينة بجعلها مســتقلة عن االدارة
العامة وبالرشاكة مع القطاع الخاص
الحقا ً كجزء مــن حلول األزمة ،إضافة
اىل تحديد سعر رصف موحد يف املوازنة
العامة واقرارها».
من هنا يشري حاصباني اىل أنه «بعد
القيــام بهذه الخطــوات ،يمكن اعادة
النظر بالرواتب .أما مقاربة القطاعات
كل عىل حدة مــن باب اعــادة النظر
بسعر رصف الدوالر فهي عملية مدمّ رة
وسيكون مفعولها ســلبيا ً عىل التعايف
وستخلق عدم مســاواة بني املوظفني
وترسع يف فقدان ما تبقى من السيولة.
ّ
عدا طبعا ً عن اعتبــاره هرطقة ،كون
رواتب القطاع العــام بالعملة الوطنية
وليســت بالعمالت األجنبية كي تتغري
بحسب سعر الرصف».

ما هو الحل الجذري؟

لكن التصحيح الذي تقوم به الدولة
لرواتب البعض ،ليس ســوى ح ّل آني
ّ
التضخم ويزيد
من شــأنه أن يفاقــم
من طباعة العملــة الوطنية عىل املدى
الطويل .ويعترب نائــب رئيس مجلس
الوزراء السابق النائب غسان حاصباني
خالل حديثــه اىل «نــداء الوطن» عن
الحلــول التي يراها مناســبة وكيفية
تحســن وضعية املوظفني العامني ،ان
«الدولة بكل بساطة ال تملك قدرة مالية
الرضاء املوظفني ،وهذا وجه من أوجه
فشلها».
وبرأيــه «إن الحــ ّل الفعــي يبدأ
باإلصالح الشامل أوال ً وبتقليص حجم
القطاع العام ومن ثم النظر برواتب من
يتبقى من املوظفني الذين ال يُعدّون من
الفائض».
وأضاف« :يمكن للسلطة التنفيذية
عــدم تجديد عقــود كل الذين اعتربوا
من قبــل التفتيش املركــزي وديوان
ومجلس الخدمة املدنيــة انهم وظفوا
خالفــا للقانــون ،ومــن ثــم يطرح
موضوع الترسيــح الطوعي ملن يرغب
من املوظفني .كما يجب الغاء عدد من

مناوبات في وزارة الصناعة

إال أن وزارة الصناعة تبقى املرفق
الوحيد الذي ال يزال يعمل معتمدة نظام
املناوبــة ،علما ً أن املوظفــن يزاولون
العمل حضوريا ً ثالثة أيام أسبوعيا ً نظرا ً
اىل الرضر الذي قــد ينجم عن إرضاب
املستخدمني فيها عىل القطاع الصناعي
واإلنتاجي ككل ،وتهديد معيشــة آالف
عائــات تعمل يف هذا القطــاع وزيادة
األسعار يف السوبرماركات.

ماذا يقول القانون بشأن اإلضراب وتعطيل المرافق والمصالح؟
يقول املحامي د .بول مرقص رئيس
مؤسسة  JUSTICIAالحقوقية لـ»نداء
الوطن» إن «قانون العمل اللبناني للعام
 1964كان صدر نتيجــة االرضاب الذي
أعلنه اتحاد النقابات املستقلة للمطالبة
بحقوق العمــال وحمايتها .إال أن قانون
املوظفني اللبناني الصــادر العام 1959
حظر إرضاب املوظف العمومي يف القطاع
العــام ّ
ونصــت املادة  15منــه عىل أنه
«يحظر عىل املوظــف ان يقوم بأي عمل
تمنعه القوانني واالنظمــة النافذة ،وال
سيما ...ان يرضب عن العمل او يح ّرض
غريه عىل االرضاب .»...
ويضيــف «كما ّ
أن املــادة  340من
قانون العقوبات اللبناني الصادر يف العام
ّ 1943
نصت عىل أنه« :يستحق التجريد
املدني املوظفــون الذين يربطهم بالدولة
عقد عام إذا أقدمــوا متفقني عىل وقف
أعمالهم ،أو اتفقوا عــى وقفها أو عىل
تقديم استقاالتهم يف أحوال يتعرقل معها
سري إحدى املصالح العامة».
مما يشــر إىل ّ
أن القانون اللبناني

يح ّ
ظر ويمنع االرضاب ال سيّما الذي يؤدي
إىل عرقلة سري املصالح العامة .اال أنه ،يف
املقابل ،عىل صعيد املعاهدات الدولية ،ال
سيما التي ابرمها لبنان أصبحت متقدمة
عىل قانونه الداخيل ،اذ ّ
نصت املادة  8من
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافيــة للعام ،1966
والتي صدّق عليها لبنان العام  1972عىل
حــق االرضاب «ضمن ضوابط قانونية»
يف البلد .وأجــازت املادة  6مــن امليثاق
االجتماعي األوروبي للعام  1999للعمال
حق اللجوء اىل االرضاب».
وال تنحرص األمور عند هذا الحد ،اذ
ّ
تبي املــادة 12من االتفاقية العربية رقم
 8للعام  1977بشأن الحقوق والحريات
النقابية بحســب مرقــص أن «للعمال
حــق اإلرضاب دفاعا ً عــن مصالحهم
االقتصادية واالجتماعية بعد اســتنفاد
طرق التفــاوض القانونية لتحقيق هذه
املصالح.
ّ
الحــق يف اإلرضاب يف
كما أنــه يع ّد
فرنســا ً
حقا ذا قيمة دستورية ،استنادا ً

دائمــا ً اىل مرقص الــذي يوضح أنه «يف
ديباجة دستور العام  1946التي استندت
إليها ديباجة دســتور العام  1958أ ّكدت
ألول م ّرة أن «الحق يف اإلرضاب يمارس يف
إطار القوانني املنظمة له» ،ولكي يتمكن
عمال القطاع العام مــن اإلرضاب ،من
الواجب عليهم تقديم إشعار إرضاب من
قبل النقابة .كما أن الدســتور اإليطايل
ّ
نــص عىل حق
الصــادر العــام 1947
االرضاب وكذلك الدستور البلجيكي ،لكن
بعض الدول منعت االرضاب ،كإســبانيا
والربتغال وغريهما».
اذاً ،كخالصــة ،إن القانون اللبناني
املعتمد قديم ويجدر تطويره وهو ال يجيز
االرضاب عموما ً «خصوصا ذاك الشامل
والعام واملستمر الذي يشل القطاع العام
حتى يف الظروف االستثنائية التي نعيشها
رغم صعوبتها» يؤ ّكد مرقص .الفتا ً اىل أن
«املعاهدات الدولية نفسها تحرتم ضوابط
املنع التي يأتي عليهــا القانون الداخيل
بالخصوص».
وبالتــايل يشــر اىل أن «للموظفني

بول مرقص

ّ
الحق بــاالرضاب من دون شــ ّل املرفق
العام عــى نحو تكتيكي من شــأنه أن
يحقق مطالبهم من دون وقف الخدمات
العامة .اال أن األهم يف كل ذلك ،أن تتقدم
الحكومة منهم باقرتاحات حلول واقعية
ومدروســة ،وإن كانت متد ّرجة ،يف اطار
خطة اسرتاتيجية اقتصادية منتظمة ال
أراها لغاية الساعة».
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إلغاء بنود كثيرة من ميزانية اإلنفاق
فالعيش بالحد األدنى والتقشف يضرب
حتى الطعام والشراب
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معاشات اضمحلت قيمتها الشرائية
ومدخرات حجزتها المصارف ...فلم يبقَ إال
األبناء للمساعدة

إنهم الشريحة األكثر هشاشة ...عاد
بعضهم إلى مزاولة العمل أو شغل أي
شيء حتى ال يتبهدل أكثر

متقاعدون يروون لـ"نداء الوطن" الكارثة المعيشية التي حلّت بهم

المتقاعد اللبناني ...عزيز قوم ذل ّ!

باسمـــة عطــــوي

ال يمكن مقاربة ملــف املتقاعدين يف
لبنان ،بشــقيه العام والخاص ،ومعاناتهم
يف األزمة الحالية التــي تعصف بالبالد من
الجانب األخالقي فقط ،لجهة أنهم فئة من
الشعب اللبناني خدمت الدولة (بغض النظر
عىل املالحظات حول إنتاجية القطاع العام
ورضورة إعادة هيكلتــه) .لكن يف خريف
عمرها لم تجد هذه الفئة راتبا ً يسد فاتورة
املولد الكهربائي الخاص أو ســعر الدواء.
إذ إن النظر إىل معاناة هذه الفئة ال ســيما
التي حُ جزت ودائعها لــه أبعاد إجتماعية
وإقتصادية وبنيوية تخــص هيكل الدول
اللبنانية ككل .وليس من املبالغة القول أن
األزمة الحالية وحجز الودائع وذوبان قيمتها
مع إرتفاع ســعر دوالر الســوق السوداء
واملشقات التي يتكبدها املتقاعدون نتيجة
لذلك ،رضبت العمود الفقــري الذي يُبقي
الدولة اللبنانيــة "واقفة عىل قدميها" .ألن
هذه املشقات محت كل عنارص اإلستقرار
واألمان الوظيفي واالجتماعي واالقتصادي
الذي يســعى إليه أي مواطــن حني يتقدم
للعمل يف مؤسســات الدولة العســكرية
واملدنية ،وحتى العاملني يف القطاع الخاص
باتوا يرسمون عالمات إستفهام عن مدى
قدرة املؤسسة التي يعملون فيها عىل االيفاء
بالرشوط الوظيفية التي تقدمها لهم.

معاناة يندى لها الجبين فيما
المسؤولون ال يكترثون

قصص املتقاعدين التي نسمعها يوميا ً
حولنا هي جزء من اإلنهيارات التي تصيب
القطاعات منذ ما يقارب الثالث ســنوات
وتيش بأن هيكل الدولة اللبنانية تفتت من
الداخل وال ينقصه ســوى صدمة صغرية
حتى ينهار تماماً .والدليــل هو االرضاب
الحاصل يف القطاع العام حاليا ً وما يخلفه
من شلل يف مختلف مناحي البالد.

عمداء متقاعدون يبيعون "بونات"
البنزين لسداد أثمان طعام ودواء
وكهرباء

هــذه القصــص تُخرب عــن معاناة
ومواقــف حرجة من املفروض أن يندى لها
جبني أي مسؤول يف الدولة أوصلنا إىل حالة
اإلنهيار .ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص
أن يعمد عمداء متقاعدون إىل بيع صفائح
البنزيــن التــي تمنحهم إياها املؤسســة
العســكرية شهرياً ،لســد ثمن حاجاتهم
اليومية من دواء وكهرباء وطعام (وهذا ما
يفعله كثري من الضباط الذين يخدمون يف
السلك العسكري حاليا ً للتحايل عىل االزمة،
بعد أن باتت رواتبهم يف أحســن أحوالها ال

تزيد عىل  150دوالراً) .يف حني أن الكثري من
املتقاعدين من أســاتذة الجامعة اللبنانية
والتعليم الرســمي يتحدثون رصاحة عن
أن التقشــف تمدد إىل نوعية الطعام الذي
يتناولونه مع عائالتهــم وإىل قدرتهم عىل
ملء خزان ســيارتهم بالوقــود .ما يمكن
إستنتاجه من هذه القصص أن املعاناة تمتد
من أســفل الهرم إىل أعاله مهما بلغت رتبة
املتقاعد .كما تشري إىل أن الروابط العائلية
هي املنقــذ الوحيد لكثري مــن املتقاعدين
أي االبناء والبنات الذين يتكفلون بتســديد
فواتري الكهرباء والدواء والطعام لذويهم.

حرب :أشعر أني في مهب الريح...
فاألزمة خربت بيتنا

تروي مريم حرب وهي زوجة الرقيب
املتقاعــد يف الجيش اللبنانــي نبيل حرب
لـ"نــداء الوطــن" أن "معــاش زوجها
التقاعدي يبلــغ مليونا ً و 650ألف لرية ،وال
يكفي تسديد فاتورة دواء السكري والضغط
الذي يتناوله (بحســب قانون املستشفى
العســكري عىل املريــض أن يدفع نصف
فاتورة الدواء) .كمــا أن عمره ومرضه ال
يسمحان له بالعمل يف أي مهنة (  60عاماً)،
لذلك فإن إتكالهم لتسديد كلفة معيشتهم
هو عىل ما ينتجه أبناؤها (أحدهم موظف
دولة أيضا ً وال يتعدى راتبه الـ 4ماليني لرية)
واآلخر يعمل ميكانيكياً ،أما تعويض زوجها
التقاعدي فتســتخدمه لتســديد تكاليف
دراســة إبنها الثالث يف إحــدى جامعات
رومانيا.
تضيف" :االزمة خربت بيتنا وأشــعر
بأنني يف مهب الريــح .وقلقة من أن يأتي
يوم ال أســتطيع فيه دفع فواتــر الدواء.
خصوصا ً أننا نتقدم يف العمر وكل مدخراتنا
أســتعملها لتعليم إبني ،علما أنني أمارس
التقشف الشديد يف كافة أمور حياتنا وحتى
يف املأكل .وأحاول جني االموال من تحضري
املونة وبيعها يف الصيف ،ويف الشتاء أشرتي
ثيابا ً مســتعملة وأنظفها وأرتبها وأبيعها
إىل معــاريف" .وتختم" :لــم أتخيل حتى يف
الكوابيــس أن تصل بنا االمور إىل هذا الحد،
وكنت أعتقــد أن التعب الذي تكبدناه طوال
سنوات حياتنا لرتبية أوالدنا سيعوضه الله
لنا بالعيش بكرامة يف أيام تقاعدنا لكن ذلك
لم يحصل".

يوسف :ال اشتري دواء السكري
أحيانًا ...كي ال استدين ثمنه

من قصص املتقاعدين يف الجيش أيضا
قصة املعاون املتقاعد خالد يوســف (52
عاماً) من عــكار ،والذي يعيل عائلة من 5
أفراد براتب تقاعدي يبلغ مليونا ً ومئتي ألف
لرية بعد خصم مستحقات االسكان (600

ألف لــرة) .وهذا ما يمنعــه أحيانا ً كثرية
من رشاء دواء الســكري الذي يتناوله ألنه
ال يريد االســتدانة من أحد .يروي يوسف
لـ"نداء الوطن" أنه مســتعد للعمل يف أي
مجال أو مهنة لتأمني معيشة عائلته .وقد
عمل كســائق خاص إلحدى األرس وبقي
معهم إىل ان قررت العائلة ترك البالد ،فقام
برشاء سيارة وإستئجار لوحة عمومية (من
تعويضه التقاعدي) للعمل كسائق تاكيس،
لكن بسبب إرتفاع أسعار املحروقات ،االمور
من سيئ إىل أســوأ خصوصا ً أنه يسكن يف
طرابلس حيث أغلب الناس فقراء وتتجنب
طلب ســيارة االجرة توفريا ً للمال وتختار
ركوب الفان ،ولذلك يتخبط لتأمني معيشة
عائلته".
يضيــف" :خدمت الدولــة  26عاما ً
وتعرضت لألرس خالل خدمتي ولإلصابة يف
حرب نهر البــارد وملحاولة إغتيال .وحاليا ً
مســتعد العمل بــأي مهنــة مهما كانت
متواضعة لتأمني لقمة العيش لعائلتي ،لكن
كل محاوالتي تبوء بالفشل".

داوود :قدت عملية فجر الجرود...
واآلن أتعثر في تعليم ابنتي

يف قمة هــرم املتقاعديــن يف الجيش
هناك معاناة أيضــاً .يخرب العميد املتقاعد
فــادي داوود ( قائد عمليــة فجر الجرود)
"نــداء الوطن" أن "معاشــه التقاعدي ال
يتعدى  6ماليني لــرة وهو من أعىل رواتب
الضباط ألنه مصــاب ومصنّف بأنه معوق
حرب ،ومكافأة هذه االصابة هي  450ألف
لرية" ،ويسأل" :ماذا يمكن أن يشرتي هذا
املبلغ؟".
يضيــف" :تتلقى إبنتــي تعليمها يف
الجامعــة اللبنانية االمريكيــة لكي تكمل
دراســتها .عــي أن أدفع  34ألــف دوالر
كأقســاط ،وحني أبلغت إدارة الجامعة عن
عدم قدرتي عــى الدفع عمدت الجامعة إىل
منحها  .financial aid 40%وملا أكدت لهم
أنه ال يمكنني تأمني الباقي قاموا بمنحها
قرضا ً بنسبة  40%من القسط وبقي عيل
أن أدفــع  20%منــه أي  7آالف دوالر .ال
أســتطيع الرفض ولكن يف الحقيقة أفكر
كثــرا ً يف كيفية تأمني املبلــغ ،ويف الوقت
نفسه ال يمكنني أن أقول إلبنتي تخيل عن
دراستك".
يشــدد داوود أن "املعاش التقاعدي ال
يتم تقاضيه من قبل الدولة بل من صندوق
تقاعدي خاص باألسالك العسكرية واملدنية.
وهو نتيجة محسومات تقاعدية عىل مدى
عرشات السنوات .والســؤال هو أين أموال
هــذه الصناديق؟ ومن الــذي أعطى االمر
برصفها (او اســتثمارها بمخاطر عالية).
وهذا ينطبق عىل أمــوال صندوق الضمان

االجتماعــي وكل الصناديــق التعاضدية
االخرى".
ويختم" :إما تصحيح االجور وإما أننا
قادمون عىل ثورة إجتماعية ،وحاالت فلتان
أمني ال محالة ،وإنتشار الجريمة املنظمة
عىل نســق النموذج الرويس بعــد إنهيار
االتحاد السوفياتي".

نعيم :توقعت نهاية مستورة...
فاذا بحياتي تنقلب رأسًا على عقب

عىل ضفة املؤسســات املدنية قصص
املعانــاة هي نفســها .وأســاتذة التعليم
الجامعي والثانــوي نموذج من القاعدة إىل
رأس الهرم أيضاً .يروي نادر نعيم (أســتاذ
إبتدائي متقاعد يف القطاع الرسمي) لـ"نداء
الوطن" أن "معاشــه التقاعدي ال يزيد عن
مليون ومئتــي ألف لرية ( بعد إقتطاع 600
ألف لرية لقرض االسكان) .وهو مبلغ يكاد
يكفيه لرشاء الطعام ملدة أســبوع فقط،
ولوال مساعدات يتلقاها من إبنته املغرتبة
وأخوة زوجته املغرتبني لكان بالتأكيد يعيش
يف العتمة من دون كهرباء أو أدنى مقومات
الحياة" .يضيف" :عمري يزيد عىل الستني
عاماً ،وتعويــي دفعته كدفعة أوىل للبيت
الذي إشرتيته بقرض االسكان بعد أن كنت
أعيش يف بيــت بااليجار .كنت أعترب أن هذا
التعويض ومعايش التقاعــدي هو نهاية
مستورة لخدمتي للدولة ،لكن األزمة قلبت
حياتنا رأسا ً عىل عقب".

الحكيم :تعاميم مصرف لبنان
تسرق تعبنا بكل وقاحة

حكاية نادر نعيم تشبه حكاية هيفاء
الحكيم أستاذة ثانوية تقاعدت عام .2013
وكان معاشها مليونان وسبعمائة ألف ومع
إقرار سلسلة الرتب والرواتب يف العام 2016
صار راتبها  3ماليني لرية".
تقول لـ"نداء الوطن"" :أدفع إلشرتاك
املوتــور  150دوالرا ً شــهرياً ،أي أكثر من
معايش بمــرة ونصف ،وأتدبــر أموري أنا
وزوجي املتقاعد أيضا ً من إبني املهاجر إىل
كندا وإبنتي التي تعمل يف لبنان .ال نستطيع
الحصول عــى مدخراتنا أنــا وزوجي من
املرصف إال بالقطارة ووفقا ً للتعاميم التي
تصدر عن مــرف لبنان والتي ترسق منا
تعب السنني بكل وقاحة".

سعد :معاشي ومعاش زوجي
التقاعدي ال يكفيان كلفة
اشتراكات كهرباء

تروي آمال ســعد أســتاذة يف التعليم
الثانوي الرســمي (تقاعدت يف العام 2017
براتب  4ماليني و 300ألــف لرية) لـ"نداء
الوطن" ،أنــه "حني بدأ اإلنهيار عاشــت

العميد فادي داوود

أكرب صدمة يف حياتها ،ألنها خدمت الدولة
اللبنانيــة  38عاماً ،وفجــأة وجدت أن كل
جهدها هي وزوجها ذهب سدى نتيجة هذا
النظام اللبناني عىل حد قولها" ،مشــددة
عىل أنه "لــوال أوالدي املغرتبون يف الخارج
فإن املعاش التقاعدي يل ولزوجي ال يسد إال
فاتورة إشــراك يف منزيل يف االرشفية (مئة
دوالر ومليوني لرية) ومئة دوالر لبيت الجبل.
أما املصاريف االخــرى فيتكفل بها أبنائي
خصوصا ً يف ظل الغالء الفاحش يف االسعار"،
وترى أن "االسوأ هو أنها ال تستطيع سحب
تعويضها هي وزوجها من املرصف إال من
خالل الســقف املســموح به يف التعاميم،
واملصدر االسايس لعيشــنا هو أوالدنا وإال
لكانت االزمة أكثر قسوة علينا".

منصور :محبوس في منزلي...
وتخليت عن كثير من األطعمة
والمشروبات

عىل ضفة أســاتذة الجامعة اللبنانية
املتقاعدين يروي الدكتور أســعد منصور
لـ"نــداء الوطن" أن "معاشــه التقاعدي
أعىل من غريه ،ألنه إنتقل من مالك التعليم
الثانــوي إىل الجامعي .لكن النكتة اليوم أن
راتب االســتاذ يف الجامعة اللبنانية يكفي
لدفع فاتورة موتــور الكهرباء وصفيحة
بنزيــن وربطة خبز ،يف حــن أنه كان قبل
االزمة يقــارب الـــ 4آالف دوالر وباللرية
اللبنانية  5ماليني ونصف املليون".
يضيف" :حاليــا ً أحاول العيش ضمن
إمكانيات هذا الراتــب كوني أعيش وحدي
وألتزم الحجر املنزيل بسبب كورونا .وأمارس
تقشــفا ً يف مــا خص مــروف البنزين
واملأكوالت .وتخليت عن كثري من االطعمة
التي كنت أشرتيها سابقا ً (إلغاء السومون
والويسكي الفاخرة من الئحة املشرتيات)،
وال أذهب إىل املطاعم وال أسافر إىل الخارج
وال اذهب إىل املنتجعات السياحية" ،واصفا ً
الحالة التي يعيش فيها بأنه "شبه محبوس
يف املنزل ويعيش وفقــا ً للمثل القائل "عىل
قد بســاطك م ّد رجليك" .بينما كان سابقا ً

أبوشرف :األطباء المتقاعدون
يعانون مثل بقية اللبنانيين

شهاب :تقاعد المهندس  900دوالر
على سعر  1500ليرة للدوالر!

من جهته يرشح نقيــب االطباء رشف أبو رشف لـ»نــداء الوطن» أن «معاناة
االطباء املتقاعدين هي مماثلة ملعاناة اللبنانيني ،فبعد أن تم إقرار قانون يضمن لهم
الطبابة مدى العمر خالل توليه رئاسة النقابة بات الضمان االجتماعي يف حالة يرثى
لها ،ولم يعد بمقدور االطباء االستفادة من هذا القانون ،وهم مضطرون للعمل يف أي
مستشفى لكي يضمنوا الحصول عىل العالج عند مرضهم» .ويضيف« :عملت النقابة
عىل رفع الراتب التقاعدي إىل مليونني  400ألف لرية لكنه لم يعد كافيا ً بسبب االرتفاع شرف أبو شرف
الجنوني لدوالر الســوق السوداء من جهة ،وبسبب إعتماد بعض املصارف عىل نظام
إعطاء الراتب التقاعدي بالتقســيط ،ولالسف أيضا ً فإن أموال النقابة يف املصارف (تمويل الصندوق التقاعدي) ال
نعرف مصريها ومتى يمكن أن نسرتدها ،ناهيك عن أموال االطباء الخاصة املحجوزة يف املصارف».

من جهته يؤكد نقيب املهندســن السابق خالد شــهاب لـ»نداء الوطن» أن
«املتقاعدين من املهندســن يعانون االم ّرين وينطبــق عليهم القول أنهم تعبوا يف
حياتهم لكنهم لم يجدوا الخاتمة التي تحفظ كرامتهم مع تقدمهم يف السن» ،شارحا ً
«ان املعاش التقاعدي للمهندس هو  900دوالر ،لكن النقابة ال تزال تحتســبه عىل
سعر دوالر  1500لرية ،علما ً أن النقابة تستويف الرسوم واالنتسابات واالشرتاكات
من االعضاء املهندســن بالدوالر الفريش ،ولذلك يفرتض أن يتم تحســن أوضاع خالد شهاب
املتقاعدين لكن هذا االمر ال يحصل وكل إتكالهم هو عىل دعم أبنائهم املادي».
ويختم« :االمور تحتاج إىل جرأة والقرش االبيض نخبئه عادة لليوم االسود والنقابة تملك مخزونا ً من االموال
ال بد من إستخدام جزء منه لحفظ كرامة هذا املهندس الذي تعب وضحى وساهم يف بناء النقابة».
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أي آخرة هذه؟ ...مغتربون
يهبّون لنجدة ذويهم بتحويالت
تقيهم شر العوز المهين في أرذل
العمر
يسافر سنويا ً يف جوالت سياحية ويشرتي أفخر الثياب
واملأكوالت واملرشوبات الروحية".

شعبان :عملت في "المالية" ...شهدت
الفوضى فيها وتوقعت اإلنهيار

من قصص املتقاعدين أيضاً ،قصة عارف شعبان
املوظف السابق يف وزارة املالية الذي رصف كل مدخراته
وتعويضه عىل تعليم أبنائه االربعة يف كندا .أما معاشــه
التقاعدي فال يكفيه ســوى لرشاء الخبــز واملاء كما
يقول لـ"نداء الوطن" ،الفتا ً إىل "أن معايشته لألوضاع
يف وزارة املاليــة دفعته لإلرصار عىل تعليم أبنائه يف كندا
لضمان حصولهم عىل جواز سفر بالرغم من معارضة
زوجته (مديرة سابقة ألحدى كليات الجامعة اللبنانية
ومتقاعدة حاليــاً) .وبعد إندالع االزمــة وذوبان قيمة
راتبيهما كمتقاعدين عمد للبحــث مجددا ً عن عمل يف
إحدى الرشكات الخاصة لضمان عيش كريم ،خصوصا ً
أنه ال يزال يدفع تكاليف تعليم إبنه االصغر مما تبقى من
تعويض زوجته" .يختم" :كل الفوىض الحاصلة يف مالية
الدولة كانت تدل عىل أن االنهيار ســيحدث ،ولكن ليس
بهذه الرسعة التي تمت فيها ،وحني ينهي ولدي الصغري
دراسته سأترك لبنان وأعيش يف كندا نهائياً".

أبي نخول :اذا تعطل جهاز كهربائي نحتاج
معجزة الستبداله

متقاعدو القطاع الخاص ليسوا أفضل حاالً ،وماري
أبي نخول هي نموذج ملعلمة مدرسة يف القطاع الخاص
منذ  35ســنة ،تقول لـ"نداء الوطــن"" :جمعت جنى
عمري من التعليم والتصحيح يف اإلمتحانات الرســمية
والتعاون مع دور نرش .فجأة بعد األزمة ت ّم حجز أموالنا
يف املصارف وال يمكننا سحبها إال وفقا ً للتعاميم" ،مشرية
إىل أنها "ال تزال تعمل بالرغــم من انها يف عمر التقاعد
بسبب االوضاع .واالســوأ أن أموال الرواتب يف املدرسة
التي تعمل فيها أيضا ً ال يمكنني الحصول عليها إال وفقا ً
لســقف معني ،إذ يتذرع املرصف بأن املدرسة لم تودع
رواتب املعلمني بـ"الكاش" .ولذلك يعمد إىل تحديد املبلغ

األخطر هو تراجع التغطية
الصحية ال سيما لفئة هي
بأمس الحاجة إلى الرعاية
ّ
والطبابة واالستشفاء
الذي يمكننا سحبه من دون أي تساهل" .تؤكد ماري أن
"حياتها تغريت بعد األزمة بشكل كبري ،إذ أصبحت تنتبه
ملرصوف البنزين يف سيارتها .وال تتبضع إال مرة واحدة يف
االسبوع .وهي مستمرة يف العمل يف املدرسة بالرغم من
أن معاشها ال يزال يحتسب عىل  1500لرية".
تقول" :معاناتي كبــرة ألنني مُجربة عىل التعليم،
وعمري ال يســمح بأن أبدأ من الصفــر ،وإذا تعطل أي
جهاز كهربائي يف بيتي ال أســتطيع رشاء بديل عنه إال
بمعجزة ،فمثالً أحتاج إىل رشاء جهاز كومبيوتر للتواصل
مع طالبي يف فرتة التعليم "أونالين" لكن ســعره يبلغ
( 700دوالر) بينما معايش  3ماليني لرية .كما أن فاتورة
مولد الكهرباء تســتهلك القسم االكرب من مدخويل ،وما
أستطيع سحبه من أموايل املحجوزة هو وفقا ً للتعاميم".
وتختم" :ما يحصل هو رسقة لتعب ســنوات من العمل
الدؤوب ،إذ إن هذه التعاميم تحجز نصف أموالنا وترسق
النصف اآلخر".

طبيب بنج :ما حصل معي ال يصدق !..سأهاجر
ألعيش مع إبني في أميركا

عىل ضفة االطباء واملهندســن املتقاعدين قصص
تحكي سرية جهود ســنوات ذهبت سدى ،يروي طبيب
بنج متقاعد يبلغ من العمــر  87عاما ً لـ"نداء الوطن"
أن "ســنوات عمله وزوجته (طبيبة جلد) يف الجامعة
االمريكية يف بريوت م ّكنهما من العيش بكرامة ،وجمع
مبلغ محرتم من املــال (  500ألف دوالر) كانا يودعانه
يف املصارف لضمان شــيخوخة محرتمة ،إىل أن جاءت
االزمــة وّتم الحجز عىل األمــوال .ومنذ ذلك الوقت هما
يعيشــان عىل االموال التي تسمح لهما تعاميم مرصف
لبنان بسحبها وبمعاش تقاعدي من النقابة ال يصل إىل
مئة دوالر" .يشــر إىل أن "ما حصل معه ال يصدق .وان
املعاناة التي يتكبدها جراء الحصول عىل أمواله دفعته
إىل إتخاذ القرار بالهجــرة إىل الواليات املتحدة االمريكية
للعيش عند إبنه" .ويختم بحرسة" :بعد كل تعب السنني
سأعيش عىل ما يمنحه يل ولدي من أموال "ذل أكرت من
هيك ما بقى يف".

يوسف :علينا معرفة أي لبنان نريد لنعرف كيف
نحمي المتقاعدين مستقب ً
ال
كيف يمكــن بنــاء نظام
تقاعــدي جديــد يتــاىف تكرار
هذه املعاناة مســتقبالً .ويف هذا
االطار يرشح املدير املايل السابق
يف الصنــدوق الوطنــي للضمان
االجتماعــي ومديــر شــؤون
مجلس إدارة الضمان االجتماعي
سامي يوســف لـ»نداء الوطن»
أن «الجــواب عىل هذا الســؤال
مرتبط بأي دولة سيكون لدينا يف
املستقبل .فإذا تم بناء دولة لحياة
املواطنني بكافة جوانبها وموثوقة
مــن املواطنــن فاالنكفاء عن
الوظيفة العامة سيكون مؤقتاً.
أمــا إذا أعيدت صياغــة الدولة
بالشكل الذي كانت عليه عىل غرار
التي بنيت بعد إتفــاق الطائف،
فإن اإلنكفاء حتمي وســيطول
كثرياً؟ ألن نظام التقاعد هو ركن
أسايس من أركان نظام الحماية
االجتماعية».
ويرشح يوســف أن «نظام
الحمايــة االجتماعيــة يتضمن
عىل االقــل جانبني أساســيني،
االول هــو الحمايــة الصحيــة
والثاني هو الحماية االقتصادية.
فإذا كانــت الدولة دولة فســاد
ومحسوبيات فال يمكنها تحمل
نظام الحماية االجتماعية بكافة
أوجهه الصحيــة واالقتصادية»،
مشددا ً عىل أن «مستقبل النظام
التقاعدي مرتبط بأي دولة سيبني
اللبنانيون بعد االنهيار الشــامل
لكل مقومــات الدولة حالياً .هل

هي دولــة توظف مئــات آالف
االشخاص وهي ال تحتاج إىل أكثر
من نصفهم؟ أم هي دولة رشيقة
ومنتجة».
ويــرى أن «حجــم القطاع
العام يف الدخــل الوطني العام له
تأثري كبري عــى الدولة إقتصاديا ً
وينعكــس إيجابا ً أو ســلبا ً عىل
قرارات املواطنني باالنكفاء عنها
أو االلتحاق فيهــا .واليوم ال أحد
يتمنى أن يكون جزءا ً من القطاع
العام .أما غدا ً فاالمر مرهون بأي
دولة ستكون لنا بعد إعادة بنائها
من جديد».

توحيد أنظمة الحماية
االجتماعية ضرورة

يوضح يوسف أنه «كمدخل
لتوفري نظام حمايــة إجتماعية
للبنانيني ،يجــب توحيد أنظمة
التقاعد يف لبنان .ألن الدولة التي ال
تساوي بني املواطنني هي دولة ال
تستطيع تأمني العدالة االجتماعية
فيها ،وهذا هو املدخل االسايس»،
شــارحا ً أن «الخطوة الثانية هي
أنه «يجب ان يشمل نظام التقاعد
جميع اللبنانيني بكافة القطاعات
العامة والخاصة ،والجميع يعلم
أن يف لبنان عــدة أنظمة للتقاعد
االجتماعي وكل نظام له مرجعية
معينة وهذا االمــر ال يجوز ألنه
يتناقض مع أمر أســايس وهو
املساواة بني اللبنانيني».
يؤكد يوسف أنه «ليس هناك

سامي يوسف

أنظمــة تقاعــد وأنظمة حماية
إجتماعيــة يف العالــم ال تتكفل
فيها الدولة ،ومــن هنا يجب أن
تتكفل الدولة بنجاح هذه االنظمة
وإســتقرارها وال ســيما نظام
التقاعد يف لبنــان .وأن ال يخضع
هذا النظام ملقاربات ظرفية وآنية
تهدد أســس االمــن اإلجتماعي
الوطنــي العــام والــذي يتعلق
بالضمان الصحــي والتقاعد».
يضيــف« :لبناء أنظمــة حماية
إجتماعية صحيحة يف املســتقبل
يجب إعتماد املســاواة بني كافة
القطاعات الخاصة والعامة .وان
تكــون الدولة هــي الكفيلة وأن
ترصد يف موازناتها األموال الالزمة
لتأمني إستمرارية وإستقرار هذه
االنظمة» ،مشــددا ً عــى أنه «ال
يمكن أن نتنــاول كل قطاع عىل
حــدة .ويف لبنان هنــاك عرشات
االنظمة والنصوص التي تتناول
الحماية االجتماعيــة ،هذا االمر
يجب أن يوضع حد له ،وان تكون
الدولة كفيلة لهذه االنظمة ودون
ذلك ال يمكــن التوصل إىل أنظمة
ثابتة ومســتقرة تخدم املجتمع
اللبناني».
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بدارو :بعد أشهر ...إما خالص تدريجي وإما هالك نهائي!
عىل ضفة الخرباء يؤكد االقتصادي املخرضم
روي بدارو لـ»نداء الوطن» أن إنكفاء اللبنانيني يف
املستقبل لن يكون فقط عن القطاع العام بل عن
لبنان إذا لم يتم إيجــاد حل لألزمة الحالية خالل
بضعة أشــهر» .موضحا ً أن «من اآلثار السلبية
الطويلة االمد لألزمــة هي التحوالت الديمغرافية
واالقتصاديــة واالجتماعية والثقافية للشــعب
اللبناني ،فالتغيري الحاصل يف هذه النواحي سيدفع
إىل تاليش لبنان الذي نعرفه خالل ثالث سنوات عىل
االكثر ،فنحن ذاهبــون إىل مكان خطري جدا ً عىل
مستقبل وديمومة الوطن».
يضيف« :كثري من االفرقاء يف لبنان ال يملكون
نظرة أو رؤية حول مستقبل لبنان وإىل أين يريدون
أن يأخذوه .ومنهم من يملك رؤية لكنه غري متفق
مع االفرقاء الباقــن حولها وكأننا يف زورق وكل
فريق يجذف إىل مــكان معاكس للفريق اآلخر»،
مشددا ً عىل أن»العالم يتقدم ولبنان يرتاجع .ولذلك
فــإن الخطط االقتصادية التــي توضع من قبل
الحكومة أراها خارج الوقت والزمان ،ولذلك أعتقد
أنه يجب وضع مرشوع خالص للبنان إقتصاديا ً
وهذا يتطلب فريق صاحب مرشوع».
يأسف بدارو ألننا «نفتقد إىل هذا الفريق أي
نحن بحاجة إىل رئيــس-ة جمهورية ورئيس-ة
مجلس وزراء ووزراء متناغمني وغري منتمني إىل
أي فريق ســيايس .كي يتمكنوا من انتشال لبنان
وإيصاله إىل بر االمان» .مؤكدا ً أن «املسألة ليست
إنخراط موظفني يف الدولة اللبنانية أو مشــكلة
موظفني متقاعدين ،فاملوظفــن الحاليني غري
املتقاعدين يعانون من مشاكل صعبة جداً».
يضيف« :طرحت منذ زمــن بفصل القطاع
العام عن القطاع الخاص ألن لكل منهما إنتاجية
معينة ،ويجب إعطاء املوظفني معاشات بحسب
اإلنتاجية التي بذلوها خالل ســنوات العمل وهذا
ينطبق عىل القطاعني العــام والخاص» ،معتربا ً

روي بدارو

أن «مشــاكلنا تحتاج إىل إعــادة هيكلة عميقة
للقطاع العام وترك املجال للقطاع الخاص بتحديد
اجوره .عىل ان تحدد الدولة الحد االدنى املناطقي
والقطاعي املطلوب لعيش كريم ،ومن هنا يمكن
النفاذ أو وضع رؤيــة أي لبنان نريد أن نبني ويف
أي إتجاه إقتصادي» .ويُشــدد عىل أن «املطلوب
هو االجابة عىل االسئلة املجتمعية الكبرية التي لم
تطرح بأي خطة .ولألسف ،املسؤولون اللبنانيون
غري قادرين عىل مناقشة هذه القضايا االساسية،
ألن الحل الســيايس الذي يحــدد وجهة لبنان يف
املنطقة غري مطروح للبحــث حاليا ً أي الحياد».
ويرى أنه «يف حال بقينا عىل هذا املنوال ســنبقى
كأصحــاب املركب الذي يجذف كل منهم يف إتجاه
معني .وعىل املسؤولني السياسيني االنسحاب من
إتجاهاتهم الخارجية لإلتفــاق عىل أنه ال يمكن
االســتمرار عىل هذا املنوال ،ألن االستمرار يف ذلك
يعني أنه لن يبقى يف لبنان خالل عرش سنوات أكثر
من مليوني شخص وهذا قاتل».
يختم« :نحن نحتــاج إىل رؤية لن تتظهر إال
بإنتخاب رئيس أو رئيسة تنتشل البلد من الوضع
الذي يعيشه وخالل أشهر .فإما يحصل هذا االمر
أو أننا ذاهبون نحو الهالك النهائي».
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فرض انتخاب فرنجية أو باسيل
يساوي التمديد للحود

يف ظل هذا الوضع الجديد يبدو أن موضوع
تشــكيل حكومة جديدة لم يعد من األولويات
وكأن املسألة طويت بانتظار تقطيع الوقت مما
تبقى من والية رئيس الجمهورية ميشال عون،
وبانتظار بت مسألة انتخاب خلف له يمكنه أن
ينقذ لبنان من الهاوية التي دخل فيها وتنطبق
عليه مواصفات أطلقها البطريرك بشارة الراعي
وال يزال يكررها ،منــذ دعا رئيس الجمهورية
ميشــال عون إىل اســتعادة قــرار الرشعية
وتحريرهــا من قبضة «حــزب الله» يف قداس
مار رشبــل يف بقاعكفرا العام املايض ،وكررها
يف أكثر من مناسبة هذا العام ،رئيس ال تنطبق
عليه املواصفات التي يريدها «حزب الله» .ألن
الحزب الذي تمكــن من التحكم بفرض رئيس
مجلس النواب وتشــكيل الحكومات السابقة
لن يمكنه أن يفرض انتخاب رئيس الجمهورية
الذي يريده ،ألن هــذا القرار ال يمكن أن يخرج
من دائرة بكركي والقوى املسيحية الفاعلة التي
حققت األكثرية يف اإلنتخابات النيابية األخرية،
ومن دائرة القرار الدويل والعربي الذي ال يمكن
أن يقبل برئيس من خط املمانعة.
لذلك يبدو الســجال املتواصــل بني بعبدا
والرساي وكأنه حوار طرشان ال يقدم وال يؤخر
يف اللعبة الكبرية .أمس عــاد رئيس الحكومة
املكلف من عطلته التي امتدت نحو ثمانية أيام
ولم يظهر أن يف جدول أعماله طلب موعد جديد
من الرئيس عون .ليــس ألنه ال يريد موعدا ً بل
ألنه يعترب أن طلب املوعد حصل وال يزال ينتظر
الجواب وأن يحدد لــه القرص هذا املوعد .فمن
جانب الرئيس ميقاتــي ثمة تأكيد أنه فعل ما
عليه وأنه قــدّم إىل رئيس الجمهورية يف لقائه
الثاني معه صيغة معدّلة من دون اإلفصاح عن
هذا التعديل ،وإن كان البعض يعتقد أنه يتعلق
باســم الوزير املقرتح تويل حقيبة الطاقة التي
يتمســك الرئيس املكلف بأال تعود إىل من يمثل
«التيار الوطني الحر».
بينما يف القرص الجمهــوري يعتربون أن
الرئيس طلب من ميقاتي أن يعدل يف التشكيلة
وفق أكثر من معيار وطاملا أن ميقاتي لم يتصل
ليبلغ عن هذه التعديالت فلماذا يتم تحديد موعد
له؟
أكثر من ذلــك .ما رسبه موقــع «التيار
الوطني الحر» عن ثالث فِ َكر اقرتحها عون عىل
الرئيس ميقاتي ليدخلها عىل مســودته لم يتم
تأكيده من أوساط بعبدا خارج موقع التيار وال
من أوساط الرئيس املكلف .هذه الفِ َكر هي:
 - 1أن يتقدّم ميقاتي بمسودة هي نسخة
طبق األصــل عن حكومة ترصيــف األعمال،
ّ
فيوقعها رئيس الجمهورية وتصدر مراسيمها
وتمثل بأرسع وقت أمام املجلس النيابي بغية
نيل الثقة الطالق العمل الحكومي الجاد.
 - 2أن يعيد النظر يف املســودة الحكومية،
لجهــة األســماء الجديدة وتوزيــع الوزارات
واملداورة العادلة وفق معايري واضحة.
 - 3أن تُبقــي املســودة الحكومية عىل
الصيغة التي وضعها ميقاتي ،عىل أن تُطعّ م بـ
 6وزراء دولة ،فتولد حكومة تكنو -سياســية
قادرة عىل مواكبــة املرحلة املقبلة والتحديات

وفيــــــــات
سمري حنا ،رئيس مجلس اإلدارة -املدير
العام لبنك عوده ش م ل
املساهمون ،مجلس اإلدارة ،اإلدارة
وجميع موظفــي بنك عــوده ش م ل
ورشكاته التابعة
ينعون بمزيد من الحزن واألىس املرحوم

معايل السيد
ريمون وديع عوده

ّ
املؤسسني،
أحد
الرئيس الفخري
ورئيس مجلس اإلدارة السابق
يُحتفــل بالصالة لراحة نفســه يوم غد
الثالثاء يف  19تموز  2022الساعة الثانية
عرشة ظهرا ً يف مطرانيــة الروم امللكيّني
الكاثوليك ،بريوت  -طريق الشام.
تُـقبل التعازي يف صالون مطرانية الروم
امللكيّني الكاثوليك ،بريوت  -طريق الشام
قبل الدفن ابتدا ًء من الساعة العارشة قبل
الظهر ،ويوم األربعــاء  20الجاري من
الساعة الحادية عرشة قبل الظهر لغاية
الساعة السادسة مساءً.
ثم تُـــقام صالة لراحة نفســه الساعة
الثالثة والنصف بعد الظهر يف كاتدرائية
مار نقوال للروم امللكيّــن الكاثوليك يف
صيدا ،ويوارى الثرى يف مدافن العائلة.

املنتظرة.
هذه البنــود األفكار لم تغب عن بال التيار
منذ بدأت عملية تسمية الرئيس املكلف وكأنها
بحسب مصادر متابعة تعني أن رئيسه جربان
باسيل يحاول جس النبض حول هذه الخيارات،
عىل أساس أن ما يناسبه هو بقاء هذه الحكومة
ألنه لن يتمكــن من الحصول عىل الحصة التي
له فيهــا يف أي حكومة جديدة ،ثم أنها بصيغة
ترصيف األعمال قد تخــدم ما يجري الرتويج
له حول عدم دســتورية تســلمها صالحيات
رئيس الجمهوريــة يف حال تعذر انتخاب خلف
له ،وبالتايل تطبيق نظرية بقائه يف القرص .ويف
املحصلة تبدو الصورة باختصار :عون لن يحدد
موعدا ً مليقاتي .ميقاتي لــن يطلب موعداً .ال
مسودات لتشكيالت حكومية .ميقاتي سيعمل
عىل تفعيــل الحكومة وطوال هذا األســبوع
ســركز عىل القضايــا املعيشــية والحياتية
وطريقة حل إرضاب القطاع العام.
باختصار :ما يف يش جديد بعدنا مطرحنا...

االتحــاد األوروبــي :لحظــر
مشتريات الذهب من روسيا

توازيــاً ،دان كثري مــن دول «مجموعة
العرشيــن» الغز َو الــرويس ألوكرانيا ،وذلك يف
ختــام اجتماع عقِ د الجمعة والســبت يف بايل،
وفق بيان أصدرته الرئاسة اإلندونيسية أمس.
وانتهــى اجتماع كبار مســؤويل قطاع املال يف
دول «مجموعــة العرشين» مــن دون تبنّي
بيان مشــرك ،بسبب خالفات بني الدول حيال
الهجوم الرويس عىل أوكرانيا.
الختامــي ،أصدرت
وبدال ً مــن البيــان
ّ
إندونيسيا التي تُحاول التوفيق بني حيادها يف
النزاع من جهة ،واستضافتها قمة «مجموعة
العرشين» لهــذا العام من جهــة ثانية ،بيانا ً
باسمها ،ذكرت فيه هذه التناقضات .وجاء يف
هذا البيــان ّ
أن «الكثري من األعضاء اتّفقوا عىل
ّ
أن تعــايف االقتصاد العاملي قــد تباطأ ويواجه
انتكاسة كبرية بســبب الحرب الروسية ض ّد
أوكرانيا والتي تمّ ت إدانتها بشــدة» .وأضاف
البيان ّ
أن هؤالء األعضاء «قــد دعوا إىل إنهاء»
هذه الحرب.
وأشــار البيان إىل ّ
أن «أحــد األعضاء ّ
عب
عن رأي مفاده ّ
أن العقوبات تُفاقم الصعوبات
الحالية» ،يف إشارة عىل ما يبدو إىل روسيا .كما
تحدّث البيــان عن عدم وجود توافق يف اآلراء يف
شأن أزمة الغذاء العاملية التي تفاقمت بسبب
غــزو أوكرانيا ،الفتــا ً إىل أن «غالبية األعضاء
اتفقوا عىل أن هناك زياد ًة مقلقة يف انعدام أمن
الغذاء والطاقة ...وأعلن عدد كبري من األعضاء
استعدادهم للتح ّرك رسيعاً».
ميدانيّــاً ،تع ّرضــت خاركــوف لهجوم
صاروخي خالل ليل الســبت  -األحد ،وفق ما
ذكر الحاكم أوليغ ســينيغوبوف .وقرب البحر
األســود ،ندّد حاكم منطقة ميكوالييف فيتايل
كيم برضبات ّ
نفذت يف اليوم السابق يف جنوب
هذه املنطقة وعىل املدينة نفســها يف الصباح.
ويف منطقة دونيتسك ،ذكر حاكم املنطقة بافلو
كرييلنكو أنها استُهدفت أيضا ً من قبل «الروس
(الذين) يواصلون قصف البنية التحتية املدنية،
خصوصا ً
ّ
املؤسسات التعليمية».
ّ
ً
توازيــا ،اتهم رئيس الرشكــة الحكومية
ّ
املشــغلة ملح ّ
طات الطاقة النووية،
األوكرانية
الجيش الــرويس ،بنرش قاذفــات صواريخ يف
موقــع محطة الطاقة النوويــة يف زابوريجيا
واستخدام املنشــأة لقصف منطقة دنيربو ،يف
حني كشــف قائد القوات املس ّلحة الربيطانية
األدمريال توني راداكني خالل مقابلة تلفزيونية
بثتها هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي يس) أن
 50ألفا ً من عديد الجيش الرويس ســقطوا بني
قتىل وجرحى ،كما خرست قواته آالف املد ّرعات
أي «أكثر من  30يف املئة من فاعليّتها يف القتال
الربّي».
وتدارك راداكني« :لكن روســيا ال تزال قوّة
نووية وقادرة عىل مواصلة حملتها العسكرية»،
معتربا ً أن التكهّ نات حول مرض الرئيس الرويس
فالديمــر بوتني أو إمــكان تع ّرضه لالغتيال،
مج ّرد «تفكري رغبوي» .ويف حني ينهمك حزب
املحافظني باختيار خلف لرئيس الوزراء بوريس
جونسون ،اعترب راداكني أن عىل زعيم بريطانيا
املقبل إدراك أن روسيا تُش ّكل «التهديد األكرب»
للمملكة املتحدة ،مشريا ً إىل أن هذا التحدّي الذي
تُمثله موسكو سيستم ّر لعقود.
ويف الغضون ،تجمّ ع حواىل  2000متظاهر
أوكراني وبولندي أمام الســفارة الروسية يف
وارسو لالحتجاج عىل الغزو الرويس ألوكرانيا.
ورفع املتظاهرون األعــام األوكرانية والفتات
تشــجب «اإلرهاب الرويس» ،وطالبوا باللغات
البولنديــة واألوكرانيــة واإلنكليزية بتصنيف
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روســيا عىل أنها «دولة إرهابيــة» ،مك ّررين
بذلك ما كان قد طالب بــه الرئيس األوكراني
فولوديمري زيلينسكي .كما ردّدوا هتافات من
بينها «كفى قتىل» ،ودعوا إىل تشديد العقوبات
عىل الكرملني ،متّهمني قادته بالرغبة يف تجويع
العديد من الدول عرب منع صــادرات الحبوب
األوكرانية.

إســرائيل تجدّد التلويح بالعصا
في وجه إيران

ويف الســياق ذاته ،كشــف رئيس هيئة
أركان الجيش اإلرسائيــي أفيف كوخايف خالل
حفل تسليم وتسلم لقيادة الجبهة الداخلية أن
إرسائيل تُ ّ
حض الجبهة الداخلية للحرب ،ولفت
إىل أن الجيش اإلرسائييل يستع ّد بقوّة للتحضري
لهجوم يف إيران ،مشدّدا ً عىل رضورة االستعداد
«ألي تطور وأي سيناريو».
ّ
وأوضح أن الخيار العسكري ضد الربنامج
النــووي اإليراني يف صلب األمــن القومي ويف
صميم اســتعدادات الجيش اإلرسائييل ،مشريا ً
إىل أن هنــاك مجموعة متنوّعــة من الخطط
العملياتية ،فضالً عن تخصيــص العديد من
ً
املوارد والحصول عىل األسلحة املناسبة،
إضافة
إىل عمل اإلستخبارات والتدريب.
وتحــدّث كوخايف عــن أن «التاريخ أثبت
أن الديبلوماســية يُمكن أن تفشــل والجيش
اإلرسائييل يستع ّد لذلك» ،معتربا ً أن إعداد خيار
عسكري ض ّد الربنامج النووي اإليراني« ،واجب
أخالقي وأمــر مه ّم لألمن القومي» ،فيما أنهى
قائــد القيادة املركزية األمريكية (ســنتكوم)
الجنــرال مايكل كوريال مســاء أمس زيارته
الثانية خالل فرتة وجيزة إىل إرسائيل بعد أن ح ّل
ضيفا ً عىل وزير الدفاع بيني غانتس وكوخايف.
ور ّكــزت الزيــارة عىل تعزيــز القضايا
العملياتية ،إذ بــدأ قائد «ســنتكوم» زيارته
يف مديريــة «حومــا» التابعة لــوزارة الدفاع
اإلرسائيليــة والواقعة يف قاعــدة «باملاحيم»
الجوّية ،حيث التقى رئيس األركان وناقشــا
«التهديدات األمنية يف منطقة الرشق األوســط
والخليــج ورضورة الحفاظ عىل اإلســتقرار
اإلقليمي وحماية املستقبل املشرتك للدول».
وقام كوريال بجولة يف قاعدة «حاتســور»
الجوّية ،حيث عرضت أنظمــة الدفاع الجوّي
املتعدّدة األبعاد والطبقــات ،بما يف ذلك «القبة
الحديديــة» و»مقــاع داوود» و»خيتس »2
و»خيتــس  ،»3والتي تُعطي «ر ّدا ً واســتجابة
ملجموعة مــن التهديدات الناتجــة عن دوائر
إقليمية مختلفة الطبقات واألبعاد».
وأكمــل جولتــه يف مركــز إدارة الصور
الباليســتية ،املســؤول عن إصدار تحذيرات
للجبهة الداخلية ومجمّ ع «كوبرا» التابع للجيش
األمريكــي يف القاعدة الجوّيــة ،فيما قال قائد
القيادة املركزيــة األمريكية« :التقيت مع قادة
جيش الدفاع ملناقشــة أهمية إنشاء منظومة
متكاملة للدفاع الجوّي يف مواجهة الصواريخ،
وذلك إىل جانب رضورة وأهمّ ية التعاون األمني
اإلقليمي».
وأكد أنه «يبقى التزام الواليات املتحدة ألمن
إرسائيل راســخاً» ،كما «يبقى األمن اإلقليمي
الهدف األســمى للقيادة املركزيــة وللجيش
اإلرسائييل عىل ح ّد ســواء» ،يف حني قال وزير
الدفاع اإلرسائييل« :ناقشــنا العالقات الخاصة
بني األنظمــة الدفاعية إلرسائيــل والواليات
املتحــدة» ،مضيفــاً« :ر ّكزنــا يف حديثنا عىل
التحدّيات اإلقليمية ،مــع الرتكيز عىل العدوان
اإليراني ورضورة تعميق األنشــطة مع كافة
الرشكاء».
ويف املقابــل ،كشــف رئيــس املجلــس
اإلسرتاتيجي للسياســات الخارجية يف إيران
كمال خرازي لقنــاة «الجزيرة» أن بالده لديها
القدرات الفنية لصناعــة قنبلة نووية ،لكن ال
يوجد قرار يف طهــران لتصنيع القنبلة الذرية،
محــ ّذرا ً من أن الجمهورية اإلســامية أجرت
ّ
موسعة بهدف رضب العمق اإلرسائييل
مناورات
ّ
الحساسة» .كما
يف حال «استهداف منشــآتنا
هدّد ّ
بأن «اســتهداف أمننــا انطالقا ً من دول
الجوار سيُقابل بر ّد عىل هذه الدول ور ّد مبارش
عىل إرسائيل».
بدوره ،أوضح املتحدّث باســم الخارجية
اإليرانية نارص كنعاني أن «املزاعم واإلتهامات
التي كالها الرئيــس األمريكي جو بايدن خالل
جولته الرشق أوســطية ،ومنها ترصيحاته يف
قمة جدة ،مرفوضة وال أساس لها» ،معتربا ً أن
«هذه املزاعم الفارغة تأتي يف ســياق استمرار
السياسة األمريكية لخلق الفتن وإثارة التوتر يف
املنطقة».
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عموديًا:

أفقيًا:
 – 1ممثل مصري راحل.
 - 2ممثلة مصرية.
 - 3فاح طيب  -قذفني.
 - 4مخفق في اإلمتحان  -يبسط.
 - 5شهر هجري  -اسم موصول.
 - 6دولة أفريقية.
 - 7أسد  -اتهم وحكم.
 - 8أصناف  -جماعة القوم.
 - 9قطعها.

 – 1من الحيوانات  -بيان ودعوة.
 - 2دولة أفريقية.
 - 3من األزهار  -ر ّد على السؤال.
 - 4أزال الشعر عن الوجه  -بلدة
لبنانية في قضاء بشري.
 - 5غطى وحجب  -جذب  -صاح
ذكر النعام.
 - 6دولة أفريقية.
 - 7حمام بري  -بلدة لبنانية في
قضاء كسروان.
 - 8يتوب ويتحسر  -عائلة.
 - 9ثري  -اللظى.
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حلول العدد السابق

أفقيا – 1 :عبد الرزاق قرنح  - 2 -ماريو فارغاس يوسا  - 3 -اد  -وريد -
رسم  -عنب  - 4 -دلو  -يفيق  -مهب  -حن  - 5 -ال  -فغ  -وام  -اليسا 6 -
 يمرنون  -بحر  -نل  - 7 -نادين ويلسون نجيم  - 8 -ام  -الهندي  - 9 -اقبلت سا  -اخاف  - 10 -الن  -نا  -شريان  -مع  - 11 -بلبل  -لو  -حلويات - - 12رع  -برز  -أ أ أ  -اتعب  - 13 -ارب  -صغر  -ننقب  -ان  - 14 -يانع
 بسم  -دب  -عضد  - 15 -تقي  -عيادة  -راب.عموديا  – 1 :مادلين اولبرايت  - 2 -عادل امام  -العراق  - 3 -بر  -رد  -انب
 بني  - 4 -ديو  -فنيدق  -لب  - 5 -اوريغون  -بن  -رص  - 6 -لفيف  -نوالالزغبي  - 7 -راديو  -يلت  -رسا  - 8 -زر  -قابله  -مد  - 9 -اغر  -محسن
سرحان  - 10 -قاسم  -رود ايالند  - 11 -قسمها  -ني  -او  -قبر  - 12 -ري
 بالن  -انياب  - 13 -نوع  -جوخ  -ات  -عب  - 14 -حسن حسني  -امتعاض - 15 -ابن المقفع  -بندر.

8X8

المربعات الذهبية

شعبي ( )17ــ تشظى ( )24ــ شعبة ()9
ــ شطارة ( )1ــ استشرى ()22
إشباع ( )7ـــ شعوب ( )13ــ إشترى
( )5ــ شريكة ( )15ــ شروع ()18
مسير ( )4ــ شرارة ( )12ــ شروق ()20
ــ إنشطر ( )10ــ مشبك ()11
أجرى ( )19ــ مسيج ( )2ــ سائر ()8
ــ طائر ( )6ــ مساومة ()14
سواء ( )3ــ انساق ( )25ــ سائغ ()23
ــ مساءة ( )16ــ مسموم ()21

أرقام األقوياء
46 185

71

103 101

84 178 104 65
121

71

53

95 123

75

136 64 114
162 73

30 184 48 162 82

4
6
5
7
1
2
3
8

1
5
2
8
7
3
6
4

7
3
1
4
6
8
2
5

8
2
3
6
4
5
7
1

سودوكو
4 2 7
6 9 1
8 3 5
7 6 4
9 8 3
5 1 2
1 4 9
2 5 8
3 7 6

6
5
7
8
1
4
3
9
2

5
4
8
2
3
7
1
6
3
4
9
2
7
6
8
1
5

1
8
2
9
5
3
6
7
4

6
7
4
3
5
1
8
2
9
3
6
5
2
8
7
4
1

2
1
7
5
8
6
4
3

3
8
6
1
2
4
5
7

5
7
4
1
6
9
2
3
8

8
2
1
3
4
7
5
6
9

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - 886الســـنة الـرابـعـة

محملة بمواد عسكر ّية
حادث مأسوي لطائرة
ّ
في اليونان
يف حادث مأسوي طرح عالمات استفهام
عدّة حول ســامة املالحة الجوّية ،خصوصا ً
يف ما يتع ّلق بنقل ذخائر حربية خطرة ،أدّى
تحطم طائرة شــحن تابعة لرشكة أوكرانية
ومحمّ لة بمواد عســكرية مُرسلة من رشكة
رصبية خاصــة إىل بنغــادش بالقرب من
مدينة كافاال اليونانية مســاء الســبت ،إىل
مقتل  8أشخاص هم أفراد طاقمها.
واســتخدمت فرق اإلنقــاذ اليونانية
ّ
مسية لرصد حطام الطائرة ،بسبب
طائرة
مخاوف من انبعاث مواد سامة أدّى إىل نقل
َ
رجل ْ إطفاء إىل املستشــفى يف ساعة مبكرة
من صباح األحد ،لصعوبات يف التنفس .ولم
ينجُ أحــد من الحادث ،يف حني أفادت تقارير
إعالمية عن تحديد مكان  6من الجثث.
وأعلن وزير الدفاع الرصبي نيبويشــا
ســتيفانوفيتش خالل مؤتمــر صحايف يف
بلغراد مقتل أفراد طاقم طائرة الشــحن من
طراز «أنتونوف» التــي تح ّ
طمت قرب بلدة
باليوخوري يف شــمال اليونان ،فيما أ ّكدت
وزارة الخارجيــة األوكرانية هوية الضحايا
الثماني ،وجميعهم أوكرانيون.
وقال املتحدّث باســم الــوزارة أوليغ
نيكولينكو عرب «فيســبوك»« :السبب األويل
لهذا الحادث هو تع ّ
طل أحد املح ّركات» .وزار
القنصــل األوكراني يف تيســالونيكي فاديم
سابلوك املنطقة أمس.
وأوضح وزير الدفاع الرصبي أن الطائرة
أقلعت من مطــار نيش (جنــوب رصبيا)

ّ
المتحطمة (أ ف ب)
من بقايا الطائرة

الســبت قرابة الســاعة  20:40بالتوقيت
ّ
املحل ،بينما ذكرت وسائل إعالم يونانية أن
الطائرة طلبت أن تهبط اضطراريّا ً يف مطار
كافاال اليوناني القريب ،لكنّها لم تتم ّكن من
بلوغه.
وكشف ستيفانوفيتش أن الطائرة كانت
محمّ لة بنحو  11طنّا ً من األســلحة ،بينها
ألغام ،تعود لرشكة «فالري» الرصبية الخاصة
ومرســلة إىل بنغالدش بموجــب اتفاق مع
وزارة الدفاع يف دكا «وفقا ً للقواعد الدولية»،
نافيا ً بذلك أن تكون هذه األسلحة مرسلة إىل
أوكرانيا.
ويف هذا الصــدد ،قال خــال مؤتمره

الصحايف« :لألســف ،زعمت وسائل إعالم أن
الرحلة كانت تنقل أسلحة إىل أوكرانيا وهذا
غري صحيح عىل اإلطــاق» ،يف وقت أكد فيه
جيش بنغالدش أن الطائرة كانت تنقل مواد
عسكرية مرسلة إليه.
وذكر مكتب العالقات العامة يف الجيش
أن الطائــرة كانت تحمــل «قذائف هاون
تدريبيــة تــ ّم رشاؤها من رصبيــا لجيش
بنغالدش» وحــرس الحدود قبل تح ّ
طمها يف
اليونان ،مشــرا ً إىل أنّه «لم يكن هناك سالح
يف الشحنة التي يشملها التأمني».
وأظهرت مقاطع فيديو نرشها شــهود
عيان عىل وســائل التواصل االجتماعي كرة

جين في إيران
ْ
قمع محت ّ
أوقفت الرشطة عددا ً من املتظاهرين الذين
اعتربتهم الســلطات «مخ ّلــن باألمن» خالل
تجمّ ع احتجاجي عىل خلفية انحسار منسوب
بحرية أروميه يف شمال غرب إيران.
وقال قائد الرشطــة يف محافظة آذربيجان
الغربية رحيم جهانبخش« :ت ّم تحديد وتوقيف
عدد من األفراد املشــاغبني واملنافقني الذين لم
يكن لديهم غرض آخر سوى تخريب املمتلكات
العامة واإلخالل بأمن الســكان» ،عىل هامش
هذا التح ّرك االحتجاجي ،وفق وكالة «إرنا».
وأتى ذلــك بعدمــا أوردت وكالة «فارس»
الســبت أن «العــرات نزلوا إىل الشــوارع يف
ــي نقده وأروميــه احتجاجا ً عىل نقص
مدينتَ ْ
اإلهتمام الــذي توليه الســلطات يف مواجهة
ً
موضحــة أن هؤالء
جفاف بحــرة أروميه»،
هتفوا بشعارات منها «بحرية أروميه تحترض،
واملجلــس (الربملان) يأمر بقتلهــا» ،و»بحرية
أروميه عطىش».
وبدأ منســوب بحرية أروميــه الواقعة يف
ــي تربيز وأروميه،
املناطــق الجبلية بني مدينتَ ْ
باالنحسار منذ العام  1995بعدما كانت تُع ّد من
أكرب البحريات الشديدة امللوحة يف العالم.
وشــ ّكل جفاف البحرية أحد أكرب الكوارث
البيئيــة يف املنطقة خالل ربــع القرن األخري
ّ
والتغي املناخي ،علما ً أن
بفعل اإلهمال البرشي

الســلطات ذكرت قبل نحو  4أعوام أن البحرية
بدأت باستعادة بعض منسوبها.
وتصبّ يف البحرية املياه املتأتية من  13نهراً،
وهي منطقة رطبــة ذات أهمّ ية دولية بموجب
إتفاقية رامســار لألرايض الرطبــة املوقعة يف
 1971بإرشاف األمم املتحدة.
وخالل األشهر املاضية ،شهدت مناطق عدّة
يف إيران خصوصا ً يف الوســط والجنوب الغربي،
احتجاجات عىل خلفية شــحّ املياه والجفاف،
غالبا ً ما كانت تأخذ طابعا ً سياســيّا ً مع بروز
شعارات مناهضة للنظام.
توازياً ،منح املرشــد األعــى للجمهورية
اإلسالمية عيل خامنئي عفوا ً أو تخفيفا ً للعقوبة
ألكثر من  2200ســجني يف إيران ملناسبة حلول
أعياد دينية ،من بينهم محكومون باإلعدام.
ووافق خامنئــي عىل «مقــرح العفو أو
خفض العقوبة عن  2272ســجينا ً من ا ُملدانني
يف املحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات
الحكومية ومنظمة القضاء العســكري للقوات
املســ ّلحة ،وذلك بمناسبة حلول عيدَيْ األضحى
والغدير األغر» ،وفق موقعه اإللكرتوني الرسمي.
وأوضح موقــع «ميزان أوناليــن» التابع
للســلطة القضائيــة أن من بني املشــمولني
باإلجراء 43 ،مــن املحكومني باإلعدام ،الفتا ً إىل
أن العدد االجمايل َملن سيُفرج عنهم يبلغ .811

خالل تظاهرة احتجاجيّة في إيران العام الماضي (أ ف ب)

نار عمالقــة تلف الطائرة أثنــاء ارتطامها
باألرض .كما بثت قناة مح ّلية فيديو تظهر
فيه آثار اصطدام يف أحــد الحقول وطائرة
مح ّ
طمة يف منطقة شاســعة .وأفاد شهود
عيان ّ
بأن الطائرة كانت مشــتعلة ،مشريين
إىل أنهم سمعوا دوي انفجارات.
وطلبت السلطات ِم َّمن يعيشون يف دائرة
قطرها كيلومرتان من موقع تحطم الطائرة
البقاء يف الداخل ووضع كمامات ليل السبت
 األحد .كما ُمنِــ َع القرويون من الذهاب إىلالحقول القريبة من مــكان الحادث قبل أن
تتم ّكن السلطات من إزالة الحطام والذخرية
غري املنفجرة.

السودان :إحتجاجات مناهضة
لإلنقالب ...و»"مجازر قبليّة"»

جانب من االحتجاجات التي خرجت في الخرطوم أمس (أ ف ب)

أطلقت الرشطة السودانية قنابل الغاز املسيل للدموع لتفريق مئات
املحتجّ ني الذين حاولوا الوصول إىل القرص الرئايس يف وســط الخرطوم،
حيث انترشت قوات األمن يف شوارعها استباقا ً لهذه الدعوات منذ صباح
أمس.
ووضعت القوات العسكرية كتالً خرسانية عىل الجسور التي تربط
العاصمة بضواحيهــا ،بهدف إغالق الطرق الرئيســية املؤدية إىل مق ّر
الجيش ،املكان املعتاد للتظاهرات.
وخارج العاصمة السودانية ،خرج متظاهرون ض ّد الحكم العسكري
بوالية ود مدني ،التي تبعد  186كلم جنوب الخرطوم .وقال أحد من ّ
ظمي
التظاهرة ويُدعى عمــار محمد خالل اتصال مع وكالة «فرانس برس»:
«ق ّررنا أن تتوجّ ه التظاهرة إىل مستشــفى مدني للتربّع بالدم ألشقائنا
جرحى القتال القبيل يف (والية) النيل األزرق».
ووضع املتظاهرون يف مقدّم شــعاراتهم أمــس والية النيل األزرق،
حيث خ ّلفت اشــتباكات قبلية  60قتيالً وأكثر من  160جريحاً ،بينهم
 13حالة حرجة ستُنقل إىل الخرطوم ،منذ بداية األسبوع املايض ،بحسب
آخر إحصاء لوزارة الصحة يف الوالية.
وأفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انترشت يف منطقة الرصريص
يف النيل األزرق والتي كانت قد شــهدت أحداث عنف الســبت ،ما دفع
الســلطات األمنية إىل فرض حظر تجوّل يف املنطقة من الساعة 18:00
إىل الساعة  06:00بالتوقيت املحيل .كما أصدر حاكم الوالية أحمد العمدة
قرارا ً «بحظر التجمّ عات واملواكب ملدّة شهر».
وبعدما لفت مسؤول طبّي يف مستشفى الرصريص السبت إىل «نفاد
أدوات اإلسعافات األولية» ،طالبت لجنة أطباء السودان املركزية املؤيّدة
للديموقراطية «وزارة الصحة االتحادية بالتدخل العاجل ورضورة فتح
جرس جوّي مع الواليــة لتلبية متطلبات العمل وإجــاء املرىض الذين
يحتاجون إىل خدمات عالجية متقدّمة».
ويرى مناهضو اإلنقالب أن مفتاح ح ّل املشكلة يف أيدي العسكريني
وحلفائهم من حركات التم ّرد السابقة ،الذين يُتّهمون بمفاقمة التوترات
العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.
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أخبار سريعة
إنفجار يستهدف فندقًا
في الصومال
دوّى انفجار قوي لسيارة
ّ
مفخخة خارج فندق في وسط
الصومال أمس ،ما أدّى إلى
مقتل  5أشخاص على األق ّل،
في هجوم تبنّته حركة الشباب
اإلسالمية المتحالفة مع تنظيم
«القاعدة» .كما أدّى اإلنفجار
إلى إصابة  14شخصا ً وتدمير
المباني المجاورة للفندق في
مدينة جوهر ،على بُعد حوالى
 90كيلومترا ً شمال العاصمة
مقديشو .وذكرت الشرطة أن
سيّارة محمّ لة بالمتفجّ رات
صدمت الجدار الخارجي لفندق
«نور دوب» ،الذي يقصده نواب
الوالية وغيرهم من المسؤولين
المح ّليين .وبعث رئيس الوزراء
حمزة عبدي بري بتعازيه إلى
أقارب الضحايا وأوعز بتقديم
العالج للجرحى.

مئة يوم على الحركة
اإلحتجاجية في سريالنكا
في اليوم المئة من الحركة
االحتجاحية في سريالنكا،
بات خليفة الرئيس غوتابايا
راجاباكسا ،رئيس الوزراء رانيل
ويكريمسينغه ،الذي ن ُ ّ
صب
رئيسا ً باإلنابة ،في دائرة اهتمام
المتظاهرين ،فيما سيلتئم
البرلمان األربعاء النتخاب خلف
لراجاباكسا من بين النواب.
ويبدو أن ويكريمسينغه يستع ّد
ّ
للترشح للبقاء على رأس البالد.
ّ
لكن المتظاهرين يحتقرون
ويكريمسينغه باعتباره حليفا ً
لإلخوة راجاباكسا األربعة الذين
تح ّكموا بسريالنكا لسنوات .وال
يزال المحتجّ ون يُخيّمون أمام
المق ّر الرئاسي ،وإن انخفض
عددهم منذ تنحّ ي راجاباكسا.
وأمر الرئيس الموَقت الجيش
ببذل ك ّل ما في وسعه للحفاظ
على النظام ،وستُرسل تعزيزات
من الشرطة والجيش إلى
العاصمة اليوم لضمان األمن حول
البرلمان قبل التصويت األربعاء.

نيجيريا :فوز «محلّي»
للمعارضة
أعلنت المفوضية العليا المستق ّلة
لإلنتخابات في نيجيريا أمس،
فوز مرشح حزب المعارضة
الرئيسي بمنصب حاكم والية
أوسون في جنوب غرب البالد،
في انتكاسة لحزب الرئيس
محمد بخاري قبل  7أشهر من
موعد اإلنتخابات الرئاسية .وفاز
السيناتور أديموال أديليك من
الحزب الديموقراطي الشعبي
المعارض بـ 403371من
األصوات مقابل  375027صوتا ً
للحاكم المنتهية واليته غبويغا
أويتوال من حزب «مؤتمر ك ّل
التقدميين» الحاكم ،بحسب
مفوضية اإلنتخابات .وهنأ بخاري
أديليك بفوزه .وجاء في بيان
أصدرته الرئاسة أن «سكان
أوسون عبّروا عن إرادتهم...
ويجب دائما ً احترام إرادة الشعب
في النظام الديموقراطي».
وأضاف البيان« :يؤكد الرئيس
لألمة أن التزام اإلدارة حيال
إجراء انتخابات ذات صدقية ال
يزال راسخاً» .وقوبل إعالن فوز
المعارضة باحتفاالت عفوية في
شوارع عاصمة الوالية أوسوغبو.
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ألــعــاب قــوى

لقب عالمي خامس لفايديك في "المطرقة"

مونديال يوجين :ثالثية أميركيّة في الـ 100م
وغيداي تثأر من حسن في الـ 10آالف م
تُ ِّوج فريد كيرلي ملكًا لسباق الـ 100م بإحرازه ذهبية النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم
أللعاب القوى على أرضه في يوجين ،في ثالثية أميركية ،فيما ر ّدت اإلثيوبية ليتيسينبيت غيداي
االعتبار لنفسها أمام الهولندية سيفان حسن عندما توجت بذهبية سباق  10آالف م.
ســخر العديد من الخرباء عندما قرر كرييل العــام املايض االنتقال من
سباق  400م إىل  100م ،لكن األمريكي الفارع الطول وصاحب البنية القوية
أثبت صوابه بتتويجــه بفضية اوملبياد طوكيو ،وأتبعهــا باللقب العاملي.
وقطع كرييل مسافة السباق بزمن  9.86ثوان ،متقدما ً عىل مواطنيه مارفن
براييس وترايفون بروميل اللذين حققا معا ً  9.88ثوان ،فيما حل مواطنهم
كريستيان كوملان ،حامل اللقب يف الدوحة  ،2019سادسا ً بزمن  10.01ثوان.
وقال كرييل" :لم أكن أعرف أنني توجّ ت باللقب حتى نظرت إىل أعىل ورأيت
الساعة التي كتب عليها اسمي .هذا يعني الكثري بالنسبة يل .لقد فعلت شيئا ً لم

فايديك في مسابقة رمي المطرقة (أ ف ب)

يفعله الكثري من عدائي سباق  400م" .واضاف" :إنه ألمر مدهش بني العظماء،
لقد فعلوا ذلك يف العام  ،1991وفعلنا ذلك يف العام  "2022يف إشــارة إىل الثالثية
التي حققتها الواليات املتحدة للمــرة الثالثة بعد ( 1983كارل لويس وكالفني
سميث وإيميت كينغ) و( 1991كارل لويس ولريوي بوريل ودينيس ميتشل).
وحقق كرييل مسرية رائعة يف سباق  400م توّ ج خاللها باللقب املحيل
مرتني وبرونزية مونديال  2019وذهبية وفضية التتابع  4مرات  400م.
وهو اللقــب الثالث عىل التوايل للواليات املتحدة يف ســباق  100م بعد
جاستن غاتلني ( )2017يف لندن وكوملان يف الدوحة ( ،)2019مكررة إنجازها
للمرة الثالثة بعد االوىل بني  1983و 1991والثانية بني  1997و.2001
وكان البطل االوملبي االيطايل مارســيل المونت جاكوبس انسحب من
الدور نصف النهائي لسباق  100م ،بسبب إصابة يف الفخذ .وحقق جاكوبس
توقيتا ً مخيبا ً يف الدور االول عندما حل ثانيا ً يف سلسلته بزمن  10.04ثوان.

لبنان يُنهي الدور األول من كأس آسيا
بالعالمة الكاملة

لقطة رائعة من فوق ليوسف خياط

املسابقة ويف النســخة الثامنة عىل التوايل ،بحصدها امليدالية السابعة يف
إنجاز غري مســبوق ،من بينها لقبان عامليان ( 2017و )2019وفضية
( )2015وثالث برونزيات ( 2009و 2011و.)2013

غيداي ترد االعتبار

وردّت اإلثيوبية ليتيســينبيت غيداي االعتبار لنفسها عندما أحرزت
ذهبية ســباق  10آالف م بزمن  30.09.94دقيقة أمــام الكينيتني هيلني
أوبريي ( 30.10.02د) ومارغاريت تشــيليمو كيبكيمبوي (،)30.10.07
الماراتون إلثيوبيا
فيما حلت حاملة اللقب الهولندية سيفان حسن رابعة بزمن  30.10.56د.
وأحرز العداء اإلثيوبي تامريات توال ذهبية سباق املاراتون ،بعدما قطع
وعوّضت غيــداي ،حاملة الرقم القيــايس العاملي
مسافة السباق البالغة  42.195كلم بـ 2.05.36ساعتني،
للســباق ،فضية السباق يف النســخة االخرية يف الدوحة
محققــا ً لقبه العاملي األول بعد فضية نســخة  2017يف
 2019عندما حلت وصيفة خلف حسن ،وبرونزية أوملبياد
لندن ،متقدما ً عىل مواطنه موســينيت غرييمو صاحب
الفضية ( 2.06.45س) والبلجيكي بشري عبدي صاحب اللقب العالمي األول لتوال طوكيو خلف حسن والبحرينية كالكيدان غيزاهيغني.
وتوّ ج البولوني بافل فايديك بلقبه العاملي الخامس
الربونزية ( 2.06.49س).
في الماراتون
عىل التوايل يف مسابقة رمي املطرقة.
وأحرزت األمريكية تشــاييس إييل ذهبية مسابقة
وحقق فايديك إنجــازه الخارق يف محاولته الثالثة عندما ســجل
رمي الكرة الحديدية مســجلة  20.49م ،ومتقدمــة عىل حاملة اللقب
 81.98م وهو أفضل رقم هذا العام يف املســابقة ،متفوقا ً عىل مواطنه
وبطلة أوملبياد طوكيو الصيف املايض الصينية غونغ ليجياو التي اكتفت
فويتشــيخ نوفيتسكي ،بطل أوملبياد طوكيو الصيف املايض ،مع 81.03
بالفضية بـ 20.39م .وعادت الربونزية إىل الهولندية جيســيكا شيلدر
يف محاولته الثالثة أيضاً.
برميها  19.77م يف محاولتيها الثانية والخامسة قبل األخرية.
وبات فايديك ثاني ريايض يحقق خمسة ألقاب متتالية يف املونديال
وعززت ليجياو ( 33عامــاً) رقمها القيايس يف عــدد امليداليات يف

كرة السلة

أنهى منتخب لبنــان للرجال مبارياته
يف الدور األول من كأس آســيا لكرة الســلة
التي تســتضيفها اندونيســيا حتى األحد
املقبل بالعالمــة الكاملة ،بعدما اكتســح
خصمه الهنديّ املتواضــع أمس بفارق 41
نقطة ،وبنتيجة ( ،)63-104ليؤكد صدارته
للمجموعة الرابعة ،حيث ســيواجه يف الدور
ربع النهائــي بعد غد األربعــاء الفائز من
مباراة الصني واندونيسيا التي ستقام اليوم.
وكما كان متوقعاً ،جاء فوز لبنان عىل
الهند أمس ساحقاً ،بحيث أتت املباراة أشبه
بتمرينة لالعبــي منتخب األرز أمام منتخب

كيرلي (في الوسط) فائزًا في الـ 100م (أ ف ب)

ضعيــف ال حول له وال قــوة ،ولم ينجح يف
مجاراة خصمــه اللبناني الذي أرشك مد ّربه
جاد الحــاج عرشة العبني يف املباراة ،وارتأى
إراحة قائد املنتخب وائل عرقجي.
وبســط املنتخب اللبناني سيطرته عىل
أجواء الربع األول ،وانهــاه ملصلحته (-26
 ،)14ث ّم بدأ بتوســيع الفــارق تدريجيا ً يف
الربع الثاني مع تفوّق واضح لالعبيه قابله
تضعضع الفت يف صفــوف املنتخب الهندي
املصنف  82عامليا ً و  14آســيوياً ،وقد سجّ ل
لبنان  31نقطــة مقابل  9نقاط لخصمه يف
هذا الربع الذي انتهى ( .)23-57ويف الربعَ ني

الثالــث والرابع تابع الالعبــون اللبنانيون
سيطرتهم املطلقة عىل أرض امللعب من دون
أيّ مقاومة من خصومهم الهنديني ،فانتهيا
بسهولة تامة ( )40-84و(.)63-104
وفيما يرتاح لبنــان اليوم وغدا ً ملعرفة
هوية خصمــه الذي ســيواجهه األربعاء
بني اندونيســيا والصني ،تجدر اإلشارة اىل
ّ
أن فــوز األوىل يؤهلهــا اىل نهائيات كأس
العالم ليتأهــل بذلك منتخبان اثنان وليس
ثالثة من مجموعة لبنان ضمن التصفيات
اآلســيوية األخرية لكأس العالم التي تض ّم
منتخبات لبنــان ونيوزيلنــدا والفيليبني
والهند واألردن والســعودية ،ممّ ا يعني ّ
ان
مصلحة لبنــان واألردن ونيوزيلندا تقيض
بفوز الصني إلقصاء اندونيسيا من التأهل
اىل كأس العالــم عرب منعها من الصعود اىل
الدور ربع النهائي يف كأس آسيا ،وهو رشط
مشاركتها يف االستحقاق الدويل الكبري التي
ستستضيفه مع اليابان والفيليبني اللتني
تأهلتا حكمــا ً اىل نهائيــات كأس العالم
الصيف املقبل.
مثّل لبنان :يوسف خياط ( 15نقطة)،
جوناثان آرليــدج ( 14نقطة و 6ريباوندز)،
كريم ع ّز الدين ( 13نقطــة و 7ريباوندز)،
عــي منصــور ( 12نقطــة و 5تمريرات
حاســمة) ،جريار حديديان ( 12نقطة و6
ريباونــدز) ،كريم زينــون ( 10نقاط و4
تمريرات حاسمة) ،إييل شمعون ( ،)9هايك
كيوكجيــان ( ،)9عيل مزهــر ( 8نقاط و8
تمريرات حاسمة) ،سريجيو درويش (.)2

ناديا غزير وأنترانيك بطال لبنان
في كرة الطاولة

تتويج نادي غزير بطل الرجال

أحــرز نادي غزير الريــايض لقب الرجال ،وأنرتانيــك بريوت لقب
السيدات لبطولة لبنان يف كرة الطاولة التي نظمها إتحاد اللعبة يف نادي
مون الســال عني ســعادة .ففي نهائي الرجال ،فاز الريايض غزير عىل
أنرتانيــك بريوت بنتيجة ( .)2-3ويف تفاصيــل املواجهات ،تغ ّلب محمد
حمية (غزيــر) عىل ألفرد نجم (أنرتانيك)( ،)1-3وســعد الدين الهبش
(أنرتانيك) عىل غالب فحص (غزير)( ،)1-3ومحمد نور الهبش عىل روك
حكيم (غزير)( ،)0-3ومحمد حمية (غزير) عىل سعد الدين الهبش (-3
 ،)1وغالب فحص (غزير) عىل محمد نور الهبش (.)2-3
وح َّل الغدير جبشيت ثالثا ً بفوزه ( )2-3عىل الجيش الذي ح َّل رابعاً،
واللواء صيدا خامســاً ،فيما تغيّب الفادي األقدس الذي ح َّل سادســاً،
واألهيل صيدا سابعا ً بفوزه ( )2-3عىل هومنتمن بريوت الذي ح َّل ثامناً.
ويف نهائي الســيّدات تغ ّلب أنرتانيك بريوت عىل األهيل صيدا بنتيجة
( ،)1-3ويف تفاصيل املواجهــات فازت مريم الهبش (األهيل صيدا) عىل
تاليا عازار (أنرتانيك)( ،)1-3وماريانا سهاكيان (أنرتانيك) عىل ياسمينا
الهبش ( ،)0-3ويف مباراة الزوجي فاز الثنائي ســهاكيان وتاليا عازار
عىل الشقيقتني الهبش ( ،)0-3ث َّم حسمت سهاكيان اللقاء بفوزها عىل
مريم الهبش (.)0-3
واحت ّل فريق هومنتمن بريوت املركز الثالث عند الســيدات بتغلبه
( )0-3عىل شــاريتيه دار النور الذي ح َّل رابعــاً ،والريايض بعبدا املركز
الخامس بفوزه ( )2-3عىل األهيل الخيام الذي ح ّل سادســاً ،فيما ح ّل
الريايض بريوت سابعا ً بفوزه عىل بالط مرجعيون الثامن ،واللواء صيدا
تاسعا ً بفوزه عىل عمشيت العارش.
ويف الختام ،ســ ّلم رئيس اإلتحاد جورج كوبيل وعضو اإلتحاد ناجي
ّ
حلل الكــؤوس وامليداليات للفائزين والفائــزات بحضور رئيس نادي
أنرتانيك فيكني جريجيان.
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رالي جزين :روجيه فغالي بط ً
ال أيضًا وأيضًا...

بعد االوكراني سريغي بوبكا يف مســابقة القفز بالزانة ،علما ً أن األخري
حصد ســتة ألقاب متتالية مــن  1983اىل  .1997وكانت الربونزية من
نصيب النروجي إيفيند هنريكســن بـ 80.87م يف محاولته الثانية وهو
أفضل رقم له هذا املوسم.
وأحرز الصيني وانغ جيانان ذهبية مســابقة الوثب الطويل بقفزه
 8.36م يف محاولتــه السادســة األخرية ،حارمــا ً اليوناني ميلتياديس
تينتوغلو ،بطل أوملبياد طوكيو ،من لقبه العاملي األول.
وكان تينتوغلو فارضا ً سيطرته عىل املسابقة ويف طريقه اىل الذهب
بتحقيقه  8.30م يف محاولته الثانية ثم  8.32م يف محاولته الخامســة،
قبل أن يصدمه جيانان.
وتلقى تينتوغلو الرضبة ذاتها التــي كان وجهها يف أوملبياد طوكيو
إىل الكوبيني خوان ميغل إيتشــيفاريا ومايكل ماسو عندما ظفر باللقب
بعدما حقق  8.41م يف محاولته األخرية .وعادت الربونزية إىل السويرسي
سيمون إيهامر ( 8.16م) .وهي امليدالية الثانية لجيانان يف بطولة العالم
بعد الربونزية التي ظفر بها قبل ســبع ســنوات يف بالده يف نسخة بكني
 2015عندما كان عمره  18عاماً.
يف املقابل ،منح كل من تينتوغلو وإيهامر أول ميدالية عاملية يف الوثب
الطويل يف فئة الرجال يف التاريخ إىل بلديهما.
وهذه الهزيمــة األوىل لتينتوغلو يف الهواء الطلق هذا املوســم بعد
ثمانية انتصارات متتالية( .أ ف ب)

مارتينيز إلى يونايتد
ّ
توصل مانشســر يونايتــد اإلنكليزي التفــاق مع أجاكس
أمســردام الهولندي ،للحصول من األخري عــى خدمات املدافع
األرجنتيني ليساندرو مارتينيز.
وقال يونايتد يف بيان" :يُسعد مانشســر يونايتد أن يعلن عن
توصل النادي التفاق مع أجاكس بشــأن انتقال املدافع األرجنتيني
ليساندرو مارتينيز" ،كاشفا ً أن الصفقة ستحسم رسميا ً بعد تجاوز
الفحص الطبي الروتيني ووضع اللمسات األخرية عىل رشوط الالعب
إضافة اىل حصوله عىل تأشرية العمل يف اململكة املتحدة.
وأفادت وسائل اإلعالم الربيطانية بأن قيمة صفقة التعاقد مع
األرجنتيني البالغ  24عاما ً ستكلف يونايتد  50مليون يورو.
وبات مارتينيز ،الــذي انتقل اىل أجاكس يف صيف  2019قادما ً
من ديفينســا إي جوستيســيا األرجنتيني بعقد ألربعة أعوام مع
خيــار التمديد لعام إضــايف ،ثالث تعاقدات يونايتــد هذا الصيف
بعد الظهري الهولندي ترييل ماالســيا وصانع األلعاب الدنماركي
كريستيان إريكسن.
وسيجتمع مارتينيز مجددا ً بمدربه يف أجاكس الهولندي إريك تن
هاغ ،الذي استلم مهام االرشاف عىل يونايتد اعتبارا ً من املوسم الحايل.
ويســعى يونايتد أيضا ً اىل ضم العب الوسط الهولندي فرانكي
دي يونغ املتمسك بالبقاء مع برشلونة اإلسباني ،عىل رغم
توصل األخري اىل اتفاق بشأنه مع مانشسرت وفق التقارير
يف إسبانيا وإنكلرتا( .أ ف ب)

أحرز السائق روجيه فغايل
مع مالحه الجديد فؤاد فغايل عىل
متن "فولسفاكن بولو" لقب رايل
جزين العارش الذي نظمه النادي
اللبناني للســيارات والسياحة
يف قضاء جزين أمس بمشاركة
 21سيارة إجتازت  17منها خط
الوصول ،وانتزع الســائق تامر
غندور ومالحه ســليم جليالتي
عىل "سكودا فابيا" املركز الثاني
أمام العُ مانــي عبدالله الرواحي
ومالحه األردني عطــا الحمود
عىل "ســكودا فابيا" صاحبَي
املركز الثالث.
وبلغت املسافة االجمالية
للرايل الذي إندرج ضمن الجولة
الثانيــة مــن بطولــة لبنان
للراليات لعــام  2022بعد رايل
الربيــع 215.22 ،كلــم ،منها
ســبع مراحل خاصة للرسعة
بلغ طولهــا  85.83كلم ،وقد
فرض فغايل ســيطرته وأحكم
قبضتــه عىل صــدارة الرتتيب
منــذ املرحلــة األوىل وحتــى
املرحلة االستعراضية السابعة
واألخرية ،تاركا ً املنافســة عىل
املراكز الباقية.
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تامر غندور في لقطة إستعراضية

وح ّل أليكس فغايل ومالحه
جوزيف مطر (ميتســوبيتيش
النرس ايفو  )10يف املركز الرابع
يف الســباق ،وباسل ابو حمدان
ومالحه فراس الياس (سكودا
فابيــا) يف املركــز الخامس،
والعُ مانــي حمــد الوهيبــي
ومالحــه النيوزيلنــدي طوني
ســركومب (ســكودا فابيا)
يف املركز الســادس ،وجوزيف
هندي ومالحه فيكني كنلدجيان
(ميتســوبيتيش النــر ايفو
 )10يف املركز الســابع ،وربيع

أيــوب ومالحه جــورج نارض
(ميتسوبيتيش النرس ايفو )10
يف املركز الثامن.
كما أحــرز هنــدي لقب
فئــة "آر يس  2ار  "4وكأس
التصنيف ،وأليكس فغايل لقب
املجموعة "ن" ،والياس الدهني
(سيرتوين دي أس  )3لقب فئة
الدفع األمامي .ونال كارل رزق
كأس الســائق الناشئ ،واملالح
كريم أبو اليــاس كأس املالح
الناشــئ ،وجان باسيل كأس
فئة "آر يس ."5

أخبار سريعة
أضرار مقرّ إتحاد التجديف

على عكس ما تداولته بعض
وسائل االعالم ،فقد علمت
صحيفتنا ّ
أن مق ّر اإلتحاد اللبناني
للتجديف قد تض ّرر بشكل كامل
ج ّراء انفجار مرفأ بيروت كونه
قريبا ً جدا ً من مكان االنفجار،
إضافة الى تحطم المعدّات
والتجهيزات التي كانت في داخله،
هذا ما أكده تقري ٌر صادر عن قيادة
الجيش اللبناني تحدّث بوضوح
عن وقوع أضرار جسيمة في المق ّر
بعد عملية مسح وتخمين قامت
ّ
بها لجنة عسكرية
متخصصة،
وأشار التقرير الى أنه ت ّم رفع
األنقاض وإزالة جدران هذا المق ّر
ألنها كانت مهدّدة باإلنهيار التا ّم
وتش ّكل خطرا ً على السالمة العامة.

أجانب األنصار جاهزون

رالي إستونيا :روفانبيرا يعزّز صدارته
حقق الســائق الفنلندي كايل روفانبــرا (تويوتا)
فوزه الخامس هذا املوسم بســيطرته عىل رايل إستونيا
الحصوي ،الجولة الســابعة من بطولة العالم للراليات،
متقدما ً عىل زميله الربيطاني إلفني إيفانز واالســتوني
اوت تاناك (هيونــداي) .والفوز هو الخامس لروفانبريا
هذا املوسم من أصل  7جوالت ،ولم يفلت منه سوى الرايل
االفتتاحي يف مونتي كارلو حيث حل رابعا ً فيما كان الفوز
من نصيب الفرنيس سيباســتيان لوب ،ويف رايل رسدينيا
الذي شهد فوز تاناك بينما حل الفنلندي خامساً.
وقدم متصدر الرتتيب العام أدا ًء رائعا ً عىل املسار
الحصوي للرايل اإلســتوني ،الذي شهد هيمنة إيفانز
عىل معظم مراحل الجمعة عــر الفوز بخمس من
ثمان ،ليتقدم بأفضلية  19.9ثانية.
أصل
ٍ
إال أن روفانبريا بدأ تألقه مع بدء هطول األمطار
بشــكل متقطع وازدياد صعوبة املنافســة ،فشق
طريقــه نحو الصدارة يف املرحلــة األخرية للجمعة،
مستفيدا ً من معاناة زميله تحت األمطار.
وواصــل الفنلندي الضغط ليتقــدم بفارق 22.6
ثانيــة يف صدارة الرايل ،ثم حــاول إيفانز العودة خالل
مراحل السبت ،لكن روفانبريا فاز بسبع مراحل خاصة

روفانبيرا طائرًا خالل إحدى مراحل الرالي

متتالية ،ما جعله يبتعد يف الصدارة بفارق مريح حتى
حســم الفوز األحد بفارق  1.00.9دقيقة عن زميله،
فيما جاء تاناك ثالثا ً بفارق  1.55.7د ،والبلجيكي تريي
نوفيل (هيونداي) رابعا ً بفارق نحو  4دقائق.
وتدخل بطولة العالم العطلة الصيفية التي تمتد
حتى الرابع من آب املقبل (رايل فنلندا) ،وروفانبريا يف
الصدارة برصيــد  175نقطة ،وبفارق  83نقطة عن
نوفيل و 96عن ايفانز( .أ ف ب)

تشلسي يهزم أميركا  1-2وديًا
إفتتح تشــليس االنكليزي
جولتــه االمريكيــة اســتعدادا ً
للموســم الجديد مــن الدوري
االنكليــزي املمتاز يف كرة القدم،
بالفوز عىل امريكا املكســيكي
 1-2يف مباراة وديــة اقيمت يف
الس فيغاس االمريكية.
كان الفريق اللندني الطرف
االفضل يف الشوط االول من خالل
محاوالت للربازييل كينيدي ()24
واالملانــي كاي هافريتس ()29
وكرة رأسية من املدافع الربازييل
املخرضم تياغو سيلفا تصدى لها
الحارس اوسكار خيمينيز (.)40
وأثمرت افضلية تشــليس
هدفــا ً أول حمل توقيع االملاني
تيمــو فرينر ،الذي ســدد كرة
قويــة لــم يتمكــن الحارس
املكسيكي من التقاطها لتتيهأ
مجددا ً امام االملاني فســددها
داخل الشباك (.)55
لكن امريكا رسعان ما ادرك

فيرنر ( )11مسج ً
ال هدف تشلسي األول (أ ف ب)

التعادل عندمــا حاول الظهري
االيمن لتشــليس ريس جيمس
اعادة الكرة باتجاه حارســه
ماركــوس بيتينيــي ،فتابعت
طريقها داخل الشــباك خطأ
يف مرمى فريقه ( .)60وكانت
الكلمة االخرية لتشــليس عرب
العب وســطه مايسون ماونت

الذي اطلق كرة قوية من خارج
املنطقة عانقت الشباك (.)83
ويلتقي تشليس يف مباراته
املقبلة خــال جولته االمريكية،
مع تشــارلوت اف يس يف والية
نورث كاروالينــا االربعاء ،قبل
مواجهة جاره اللندني ارسنال يف
اورالندو السبت املقبل( .أ ف ب)

لم تجد إدارة نادي األنصار
أيّ صعوبة في اختيار أجانبها
للموسم الكرويّ المقبل ،على
عكس معظم األندية األخرى التي
تضع العبيها األجانب الجدد حاليا ً
تحت االختبار الختيار األنسب
من بينهم ،والسبب يعود إلى ّ
أن
أجانب "الزعيم األخضر" الذين
وصلوا الى لبنان مؤخرا ً سبق
أن دافعوا عن ألوان الفريق في
السنوات الماضية ،كالتونسي
حسام اللواتي الذي لعبَ في
صفوف األنصار لموسمَ ين
( ،)2020-2018والسنغالي
الحاج مالك هدّاف الدوريّ
اللبناني لموسم (،)2020-2019
والمدافع النيجيري ايشاكا ديارا
الذي شارك في ُسداسية األوائل
في الموسم الفائت.

نوفل على الخطى نفسها

خضع مد ّرب فريق نادي اللويزة
لكرة السلة مارك نوفل ( 28عاماً)
لدورة تدريبية دولية في صربيا
ألربعة أيام حاضر فيها العديد من
المد ّربين األوروبيين المعروفين.
نوفل الذي سبق له أن خضع
لدورة مماثلة في البلد عينه في
العام  ،2018يهدف لالستفادة
الفنية وإكتساب الخبرة الضرورية
وتطوير مستواه في ميدان التدريب
كونه ال يق ّل شأنا ً عن المد ّربين
الشباب الذين وصلوا ألعلى المراتب
محليا ً وخارجيا ً نتيجة المثابرة
الجدّية والتعاطي الصادق في
مهنتهم .يُذكر ّ
ان نوفل عمل في
الماضي مع المدرب الوطني مروان
خليل خالل قيادته فريق اللويزة
ضمن بطولة لبنان للدرجة االولى.
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i.moussa@nidaalwatan.com

الحرب على األبواب
نحن على أبواب حرب .حقوقنا أو الحرب.
غازنا أو الحرب .هذا ما ّ
بشرنا به المرشد
األعلى للجمهورية اللبنانية ،وسط صمت
رسمي وحكومي مريب ترجمته الحرفية:
"ونحن شو طالع بإيدنا إذا نشبت حربٌ
بين الكيان الصهيوني والمقاومة؟" .الحكم
منهمك في تأديب محمد نجيب ميقاتي
وتقليم أظافره وإفهامه قيمة نفسه وتلقينه
أصول التخاطب وتقنيات التشكيل .الحكم
سارح في عوالمه الميتافيزيقية ليالً،
ومنشغل نهارا ً في تثبيت قطار اإلصالح
على السكة إلى جانب انكبابه على ديكور
أكاديمية اإلنسان للحوار والتالقي .لن يشعر
الرئيس بدنو الحرب وأجلنا ّإل مع سقوط
أول قذيفة في سهول كاريش الخصبة.
نحن على أبواب حرب ،إن لم يحسن
العدو الصهيوني قراءة رسائل المرشد
األعلى وتحذيراته واألرجح أن يائير
بن يوسف لبيد ال يقرأ وال يكتب وال
يفهم بلغة اإلشارة وال بأي لغة .فاعملوا
حساباتكم بناء على أميّة العدو.
يشعر منظمو الحفالت الصيفية وأصحاب
المطاعم والمالهي واركان القطاع الفندقي
بأن المرشد األعلى يستهدفهم بالشخصي،
ويستهدف السياحة برمتها .المرشد على
عجلة من أمره لحسم الصراع حول حقول
الغاز غير عابئ بمشاريعهم .قبل تركيب
مسارح الغناء والرقص زف إليهم وإلينا هذه
البشرى "أن منطقة البحر المتوسط كلها
وليس منطقة بح ّد ذاتها ستتحول إلى مسرح
للعمليات .بمعنى أوضح :تقول المقاومة إن
المعركة ال تقف عند حدود معيّنة ،بل يمكن
أن تتجاوزها الى أبعد مما يقدّره اآلخرون إذا
تط ّلب األمر" .واضح.
في الحرب سيموت كثيرون .سيزيد عدد
اليتامى واألرامل والثكالى في كل لبنان.
سيمأل الجرحى المستشفيات .سيُقضى
على ما تبقى من بنى فوقية وتحتية.
وفي المقابل سترتعد فرائص العدو
المتغطرس ،ويُربك ويُصاب جنوده بالهلع،
وستفر سفينة وحدة إنتاج الغاز المُسال
وتخزينه ( إينرجيال) إلى جهة مجهولة
نتيجة ضربات المقاومة المحكمة.
الحرب على األبواب .أهال بهالطلة وأهال
بالمعركة الكبرى التي ستزيل إسرائيل عن
الخارطة للمرة السابعة في أربعين سنة.
اللبنانيون مدعوون للصعود في قوافل
إلى الجنة ومجانا ً من دون أي كلفة على
ذويهم .مرحى باإلستشهاد .إخت الحياة
من دون غاز لبناني .الموت أجمل.
فقد اللبناني كل أحالمه ،ولن تستطيع
أي قوة على األرض أن تسلبه الحلم
باإلستشهاد .أق ّله لن يموت بالسرطان أو
بجلطة أو في سبق موستيكات أو نتيجة
جرعة زائدة .لن يموت اللبناني قهرا ً على
تبخر ثروة .سيموت في الحرب المقبلة
شهيدا ً في معركة الحقوق النفطية .سواء
شارك أو لم يشارك.
يقول نابوليون بونابرت الضربة األولى
تحسم نصف المعركة .كل ما أرجوه
أخ نابوليون أال تكون تلك الضربة على
منزلي الكائن في بلدة أدما الرايقة.

بطارية تمنع احتراق الهواتف
تكــون بطاريات أيونــات الليثيوم
املســتعملة يف الهواتف الذكية وأجهزة
أخرى مع ّرضة لالحرتاق أو حتى االنفجار
إذا أصبحت بالغة السخونة ،لكن يمكن
تخفيــض هــذا الخطر بفضــل مادة
مستوحاة من الهالميات املائية املوجودة
يف الحفاضات والعدسات الالصقة.
تحتوي كل بطارية مســتعملة يف
التقنيات املعارصة عــى خلية واحدة
من أيونات الليثيوم أو أكثر ،وتستطيع
هذه الخاليا أن تنتــج كمية كبرية من
الطاقة جماعياً .لكن إذا ترضرت خلية
واحدة أو خاليا عدة ،قد تُســبب تفاعالً
متسلســاً يرصف طاقــة البطارية
بدرجة كبرية ويطلــق عملية خطرية

تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

تضمن الحفاظ عىل التوازن الحراري.
لكن عنــد بلوغ درجة حــرارة معينة
(يمكن تعديلها كي تناســب مختلف
البطاريــات) ،يتبخر املاء العالق يف تلك
املادة وينتج هيكالً لعــزل الخاليا عن

رابط بين عقم الرجال وطفرات
على الكروموسوم "إكس"
رصدت دراسة دولية أكثر من  50جينة عىل
الكروموســوم "إكس" حيث تُسبب الطفرات
ضعفــا ً يف إنتــاج الحيوانات املنويــة .كانت
الدراسات السابقة قد رصدت ثالث جينات عىل
الكروموسوم "إكس" قد ترتبط بمشاكل إنتاج
املني ،لكن تساءلت ســيال كروسز من جامعة
فلورنسا يف إيطاليا عن وجود جينات أخرى.
أجرت كروســز وزمالؤها تحليالت جينية
عىل  2354رجالً من أنحــاء أوروبا .كان هؤالء
الرجال يحملون أقل من  10آالف حيوان منوي يف

عندما تبتسم
هـــــــــــــل تتحرك  17عضلة
تعــــــــــلم يف وجهك بينما
تتحرك  74عضلة
عند العبوس

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة

اســمها "االنفالت الحــراري" ،ما قد
يؤدي إىل احرتاق الجهــاز أو انفجاره.
قبل مرحلة االنفالت الحراري ،تنقل كل
خلية من خاليا أيونــات الليثيوم داخل
البطارية الحــرارة إىل الخاليا املجاورة،
فتسهم يف تربيد الخلية التي تقرتب من
االنفالت الحراري.
لكن عنــد بلوغ نقطــة مفصلية
معيّنــة ،من األفضل أن تُعــ َزل الخلية
الســاخنة عىل نحو خطري كي ال تُهدد
حرارتها املتصاعدة الخاليا األخرى.
ابتكــر وو هيــو وزمــاؤه من
جامعــة "تســنغوا" يف بكــن مادة
يمكن اســتعمالها لتغليــف الخاليا
الفرديــة وتوصيل الحــرارة بطريقة

أســسهــا :مـيـشـــــال مكـــــتـف
رئــيس التحــرير :بشــــارة شـــربل
المدير المسؤول :جورج بربـاري
e-mail: info@nidaalwatan.com

كل مليلرت من السائل املنوي ،ولم يحدد أطباؤهم
سببا ً واضحا ً لرتاجع أو غياب حيواناتهم املنوية.
إكتشــف تحليل كروســز مئات الجينات
املتحولة عــى الكروموســومات "إكس" لدى
الرجال املصابني بالعقم ،بمــا يف ذلك الجينات
الثالث التي رصدتها الدراسات السابقة .ثم حدّد
الباحثون  21جينة جديدة يعتربونها املسؤولة
األوىل عن ضعف إنتاج الحيوانات املنوية.
أثّرت معظم الطفرات يف تلك الجينات عىل
طريقة تقســيم خاليا الخصية لــدى الرجال
إلنتاج خاليــا الحيوانات املنوية ،واكتشــفها
بشــكل متكرر لــدى هذه الفئة من
الباحثون
ٍ
الرجال ومجموعة مــن ذكور الذباب والفرئان
العقيمة أيضاً.
كذلك ،اكتشف العلماء  34جينة أخرى عىل
الكروموسوم "إكس" حيث ترتبط الطفرات عىل
األرجح بعقم الرجال ،لكن يحتاج هذا االكتشاف
إىل أبحــاث إضافية .توضح كروســز" :يعترب
معظم الناس الكروموســوم "إكــس" خاصا ً
باإلناث ألن املرأة تحمل اثنَني منه .لكن تتماىش
نتائجنا مع النظرية القائلة إن الكروموســوم
"إكس" يؤثر أيضا ً بقدرة الرجال عىل اإلنجاب".

بعضها البعض ومنع تفاقم املشــكلة.
هذه املادة هي عبــارة عن هيدروجيل
م ّ
ُخصب مع جزيئات سرياميك ضئيلة
يمكن إنتاجها بأشــكال متنوعة كي
تناسب مختلف تصاميم البطاريات.

ُتطلق نظامًا
يترجم  204لغات
أطلقت رشكــة "ميتا" ،صاحبة موقع "فيســبوك"،
نظامــا ً عامال ً بالــذكاء االصطناعي لرتجمــة النصوص
بــأداء أفضل من الربمجيات البديلة .يســتطيع نظام No
 Language Left Behindأن يرتجم  204لغات ،بما يف ذلك
اللغــة الفريولية التي يجيدها حواىل  600ألف شــخص يف
شمال إيطاليا.
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